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 2 جهل ا رق مست

 ميدقت

 نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجأ هيحدصت و هلآ ىلعو دمحيم انديس

 نود لادتعالاب مستي صوصنلا مهف يف فلسلا جهنم نإف :دعب امأ

 نآرقلا ةوعد لالخ نم ةمألا لمش عمج ىلع دكؤيو طيرفت وأ طارفإ
 .فيرشلا ثيدحلاو ميركلا

 نأل ددشتلا الو دومجلا فرعي  ًاموي  فلسلا جهنم نكي ملو
 دحأ نيدلا داشي نلو رسي نيدلا نأ ورق هيلع همالسو هللا تاولص لوسرلا
 .هبلغ الإ

 امف ًالوأ هللا باتك نم صوصنلا مهف ىلع فلسلا جهنم ماقو

 هتّئسو قي هللا لوسر ثيدح نم مث أ: ءرخآ يف لْصْف نطوم يف لمجأ
 ةباحصلا نع رثأ امب مث «ىلاعت هللا باتكل ةرّسفملاو ةلّصّفملا ةفرشملا
 . نيعباتلاو

 نع ًاديعب ءءايمعلا ةيبصعلا نع دعبلا لك ًاديعب فلسلا جهنم ناكو

 مُصَي الو ءيأر نود يأرل بصعتي ال ددشتلاو فنُعلا نع ًاديعب ءدومجلا
 .ةمألا حالص هيف ام لك نع ناذآلا

 مهف يف رظنلا تاهجو فالتخا وأ ةيداهتجالا ءارآلا نكت ملو

 ىلع ضعبلا مكحي وأ .ًاضعب مهضعب رّفكيل .ةاعدم - انفلس دنع - صوصنلا

 تك



 !!!!مويلا دهاشي امم كلذ ريغ وأ ةعدبلا وأ قسفلاب رخآلا

 عم مداصتت ال تماد أم ةيداهتجالا ءارآلا نأ نوري انفلس ناك لب

 اهنم ذخأي لب اهنودري ال ةحيحصلا ةيوبنلا ةنسلا عم الو ىلاعت هللا باتك

 ةرجهلا راد مامإ ررق امك ءناكملاو نامزلا مثالي ام رصمو رصع لك لهأ

 هذهب هلل ةمحر ءاملعلا فالتخا نإ) :لاق نيح هئع للا يضر كلام مامإلا

 . (هللا هجاو ديري لكو «ىده ىلع لكد «هدنع حص أه ىري لك ةمألاإ

 نيزاوم هيتفد نيب لمحي سيفنلا باتكلا |ذه ءاجم قلطنملا !ذه نمو

 «ةينيدلاو ةيملعلا قئاقحلل ةتباثلا دعاوقلا لَصْؤُيو «هيزنلا يملعلا ثحبلا

 ْ ريصقت وأ ولغ نود مالسإلا ةيطسوب ًامسٌّنُم
 ةجاحلا ٌنسمُأ يف ةيمالسإلا انتمأ تدغ تقو يف باتكلا اذه يتأيو

 نع ةديعبلا ةحمسلا ةوعدلا ىلإو «رينتسملا لقاعلا توصلا اذه ىلإ

 .ططشلا وأ دومجلا

 ىوه يذ لك اهرسف يتلا نيدلا قئاقح نع حيفانيل باتكلا !ذه يتأي

 مهبهأذم ديؤي امب صوصنلا ريسفت ىلإ نولاغملا حنجو ءهاوه بسح
 .مهأوس لود 2 مه  مهمهف بسح مهءاوهأو

 ىلاعت هللا صخل يذلا نيدلا اذه ىلع ءايصوأ  فسألل . مهناكو
 دمي الإ كلدكسيا امو» :لاق نييح ةدحاو ةيآ يف كلو هلوسر ةلاسر

 .؟09 تيلي
 ةمألاب رضي ريطخ رمأ أطخلاب ريغلا ءارآ يئَرو يأرلل بصعتلا نإ

 ؛داهتجالاو مهفلا حور افقوُيو ءاهيف ةيناسنإلا طباورلا ىلع يضقيو
 نم لج يف نحن «ةمألل ًاددج ةادعأ زرفُيو «لمعلاو لمألا باوبآ قلخيو
 !!هلك !ذه

 انفلس هتقمي يذلا فلصلاو لهجلا نم عون «ةيبصعلاو دومجلا نإ
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 لاق دقف ءهوَضرَي ملو انفاس هلعفي مل ام وهو «مالسإلا حور نع هيفانتل
 .باوصلا لمتحي أطخ يريغ يأرو ءأطخلا لمتحي باوص يبأر :مهلتاق

 قراشم يف ةمألل حّوليل ؛قرطلا قرتفم ىلع باتكلا اذه يتأي

 اًميِقَتَسُم ىطوص اذه ّنأَر» ميقتسملا هللا طارص ىلإ اهبراخمو ضرألا
 جهنم لوانت دقلو .4ُِلِيَس نع مكي َدَرَتَنَم لبشلا اُميَنَت لَو هوم
 باتكلا هقفو ءةديقعلل ةيقيبطت ةلثمأو ةقيقد ه تالمأت لالخ نع فلسلا

 .ةعديلاو ةوبنلاو ةنسلاو

 ملعلا تيب يف أشن ءةوبنلا تيب ليلس وهف ؛باتكلا فلؤم امأ

 ًاملاعو ءرباك نع ًارباك لمعلاو ملعلا ثرو ءحالصلاو ىوقتلاو «عرولاو
 «نيددجملا هتاعدو ءنيدهتجملا انرصع ةمثأ نم دحاو هلإ .ملاع نع

 ديسلا ةحامس هسيسنلا بيسحلا مهبر دنع قدص مدق مهل نيذلا نم دحاو

 ثرق عبر نم نم رثكأ ذنم هتفرع دقل « «ينسحلا يكلاملا يولع نب دمحم

 مؤن امدنع انكو «ةمركملا ةكمب ةعيرشلا ةيلكب ًاذاتسأ لمعأ تنك ثيح

 محازتي «ةيملع ةقلح ربكأ انعلاطتف مالسلا باب نم لخدن مارحلا دجسملا

 :راوزلاو راّمُعلاو جاجسحلا اهيلع قباستيو ءملعلا بالطو ءاملعلا اهيلع

 هرشنو هحرشب هللا هرضن يذلا ههجو قرشأ ملاع نمو ءملعلا نم اولهنيل
 هآر نم لك هب قلعتو ءهفرع نه لك هبحأ دقل لَو هللا لوسر ثيدحل

 دجسملا يف سلجن ؛ءاملعلا ةوخإلا دحأ عم تنك دقلف ءهملعو هحالصل

 وهو ليمزلا ضهنف ؛ًاجراخ خيشلا ناكو ءهسلجم نم برقلاب مارحلا

 مالس خيشلا ىلع ملسيل يديمحلا رونلا وبأ دمحم روتكدلا ذاتسألا

 :تلق .ال :لاق .؟كلذ لبق هفرعت له :هل تلقف « نيقاتشملا نييحملا

 انديس تيأر يننأل :لاقف ؟لبق نم هل نيفراعلا ءاقل هعم كؤاقل ناك َّمِلَف

 ةئرو مه نيلماعلا ءاملعلا نأ كش الو .ةروصلا هذه ىلع قو هللا لوسر
 مهتناكم فك هلوسر دنعو هللا دنع مهل نيبرقملا نيحلاصلا نأو ءءايبنألا

 ف



 . مهتلزنمو
 قيرط مسري ًاجهنم مدقأ باتكلا اذه ءارقلل مدقأ نيح ينإف :دعبو

 كف َنوُئْبَي نمل .ةرضآلا رادلاو هلوسرو لبا توديري نمثل حالصإلا

 كولسلاو ةودقلاب حالصإلاب نوموقيو «نوقرفي الو نوعمجيو «نومدهي
 . هيجوتلاو لوقلا لبق

 ةوعد نوكي نأو «ءىراق لك باتكلا اذهب عفني نأ ىلاعت هللا لأسأ
 هللاب مهّرغو جهنملا نع اوُدُن نيذلا هتوعدل بيجتسي «قدص ءادنو قح
 ال نأو قمألا ةملك اوعمجي نأو « مهدشر ىللإ اوُبوُتَي نأو ءرورخلا

 ةملكلا عمج ىلإ نوكن ام جوحأ ةلحرم يف نحنف ءاهئادعأ نم اوديزي
 . فصلا ديححوتو عدصل بأرو

 رخآو ءقيفوعلا هللابو 4اوفّرََت الو اًسيَِج هللا ٍلَبَح أوتِتماَوط
 ىلعو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو «نيملاعلا بر هلل دمحلا نأ اناوعد
 , نيمآ ., ةيحبصت و هلآ

 مشاه رمع دمحإ .د .]

 فيرشلارهزألا ةعماج سيئر
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 رمتلا ظل أ مسني

 نيلسرملا فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو «نيملاعلا بر هلل دمحلا

 .نيعمجأ هيحصصو هلآ ىلعو دمحم انديس
 نيب فالخلا اهيف رُثك ةمهم ةلأسم نع رصتخم ثحب اذهف :دعب امأ

 ىلعو هيلع هللا ىلص يبنلا ةرايز ىلا لاحرلا دش ةلأسم يهو معلا ةبلط

 .ملسو ةيحسبت # هلآ

 نم اهيف ءاج امو ةرايزلا ثحابمل اعماج ًاياتك هلبق تيتك تنك دقو

 ةسارد يف عسوتلا عم فراعمو قاوذأو راعشأو ماكحأو راثآو صوصن

 «(دابعلا ريشم ةرايزب داؤفلا ءافش) :هتيمسو اهجيرختو اهثيداحأ ديناسأ

 «توريب يفو ؛ةرهأقلا يفو «يبد يفو ؛«يبظ وبأ يف ةرم نم رثكأ عبطو
 .ةزيجو ةدم يف هخسن تدفنو «ةروفاغنس يفو «برغملا يفو

 ءاسأ باتك (ه )١419 ماعلا اذه جحلا مسوم يف رهظ دق هنإ مث

 ناكف ؛45 هللا لوسر ةرايز يف مهو مهوفص مهيلع رّدكو نيملسملا ىلإ

 : هللا هجو نودصاق راوز جاجح مهو مهروعشل حرجو مهل ءاذيإ ربكأ

 .ىلاعتو هناحبس

 ةدسفم هتوم دعب عك هللا لوسر ةرايز نإ :يدعتملا اذه لوقي ذإ

 ىلع بدألا ءوسو يدعتلاو ءارتفالا اذه انجعزأف .!!اهيف ريخح ال ةحجار

 نع عافدلا يف ةلاسرلا هذهب كراشأ نأ تببحأ كلذل ء86 هللا لوسر ماقم

 ءهبيبحل بيبحلا همدقي ام لقأ وهو ءهنع ٌبذلاو #8 هللا لوسر ماقم

 وه امنإو ءامومذم ءارطإ الو ءاتوقمم ًاولغ سيل وهو «هّيبنل نمؤملاو
 ًاقالطنا ءبحي نم ىلع رويغ دحوم ملسم لك ةبقر ىلع يناميإ بجاو
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 هدلاوو هدلو نم هيلإ بحأ نوكأ ىتح مكدحأ نمؤي ال) :ي هلوق نم

 .«نيعمجأ نسائلاو

 هللا لوسر دمحم نأو هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ دحوم نمؤم انأو

 تنمآ ءالوسرو ًايبن 5 ٍدمحمبو ءأنيد مالسإلابو ءأير هللاب تيضر دقو
 هللا الإ ديعأ ال ؛لالضو كرش لك نم تئريو .هتافصو هئامسأبو هللاب

 ترفاس ول اذه يناميإ نم صقني اذامف ءأئيش هب كرشأ الو ءهدحو

 هللا دبع هلأ ًادقتعم هللا لوسر دمحم هللا بيبحو هللا ىبن ةرايز ًادصاق

 «ةنامألا غلبو ءةلاسرلا ىدأ هنأو ءرشبلا ةيادهل هلسرأ يذلا هلوسرو

 ام دعب ىلعألا قيفرلا ىلإ لقتناف ؛نيقيلا هاتأ ىتح هللا ليبس يف دهاجو

 .كلاه الإ اهنع غيزي ال اهراهنك اهليل ءاضيبلا ةجحملا ىلع انكرت

 داوسلا اهيلعو ءةميلسلا ةيفاصلا ةديقعلا هذه ىلع هلل دمحلاو نحن

 .ةيو هللا لوسر ةرايز ةيعورشمب نيلئاقلا ةيدمحملا ةمألا ءاملع نم مظعألا

 نيدقتعم هللا نيعاد « ىلاعتو هئاحبس هللا ىلإ هب لسوتلاو هيلإ لحرلا دشو
 رضي الو عقتي ال ًادحأ نأو ءهاوس قحب دوبعم ال هنأو ءراضلا عفانلا هنأ
 اد م9 :ىلاعت لاق امك .هنأش مظعو هلالج لج هنذإب الإ عفشي الو

 . # فيذإي لإ هدْنع عَفْشَي ىلا

 ههجول ًاصلاخ هلعجي نأو ءهب عفني نأ ىلاعتو هئناحبس هللا لأسن
 ًالطاب لطابلا انئيري نأو ءهعابتا انقزريو ًاقح قحلا انيري نأو :ميركلا
 انديس ىلع هللا ىلصو .ريدج ةباجإلابو ءريدق عيمس هنإ هبانتجا انقزريو
 . نيعمجأ هيحصو هلآ ىلعو دمحم

 : هبتكو

 ينغلا هبر وفع ىلإ ريقفلا
 ينسحلا يكلاملا يولع ديسلا نب دمحم



 ةقهم ةيلوأ تامدقم

 :ةرايزلل لاحرلا دش ةلأسم ةقيقح :ًالوأ
 لالح نم ةيعرشلا ماكحألا اهب قلعتت ةيهقف ةلأسم ةرايزلا ةلأسم

 «لاحرلا دشت ال :ثيدحب اهل ةلص الو ءبودنمو هوركمو مارحو
 .ةيدقعلا اياضقلا نه تسيلو

 - ميقتسملا طارصلا ىلإ هللا مهاده . نيعطنتملا ضعب اهلعج دقو

 اهولعج ثيح 8 يبنلاب لسوتلا ةيضقب ًامامت اولعف ام لثم ةيداقتعا ةيضق
 نع جارخولاو رفكلاو كرشلاب مكحلا اهيلع اونبو ءةيديحوت ةيداقتعا ةيضق
 ينعي  اهنأ هلئاسر يف ررقي باهولا دبع نب دمحم خيشلا نأ عم «ةلملا

 . ةيهقف ةيضق - لسوتلا ةيضق

 لسوتلا صخري ضعبلا نوكف :باهولا دبع نب دمحم خيشلا لاق
 كلذ نع ىهني ءاملعلا رثكأو 46 يبنلاب هصخي مهضعبو «نيحلاصلاب
 لوق اندنع باوصلا ناك نإو ءهقفلا لئاسم نم ةلأسملا هذهف ءههركيو

 لئاسم يف راككنإ الو هلعف نم ىلع ركتن الف هوركم هنأ نم روهمجلا
 , ”داهتجالا

 يف هوركم هنأ ىري ام ةياغ ءهدئنع لسوتلا زاوج ىلع لدي اذهو

 وأ ةعدب نوكي نأ نع ًالضف مارحب سيل هوركملاو «روهمجلا دنع هيآر
 .ًاكرش 8

 "58ص ثلاغلا مسسقلا «تاقلؤملا ةعومجم يف باهورلا ديع نب دمحم مخيشلا ىرواتف 41)

 دبع نب دمحم خيشلا عوبسأ يف ةيمالسإلا دوعس نب دمحم مامإلا ةعماج اهثرشن يتلا

 . باهولا

 ل



 دشو ةرايزلا ةيضق اولعجف ةيفلسلا ىلإ نوبستنملا ءالؤه ءاج دقو : تلق

 اوحارو « كرشو ديحوتو رفكو ناميإ ةيضق دو دمحم اديبن ةرازز ىلإ لحرلا
  ةلأسملا هذه يف مهفلاخي نم لك ىلع كرشلاو رفكلاو لالضلا باقلأ نوعلخي

 ةيعورشم ىلع ًاعيمج نوقفتم مهنأ عم ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق هالو لوح الق

 .فالخ- الب يوبثلا دجسملاب ىمسملا ءانيلا كلذ ىلإ لحرلا دش

 مالسلاو ةالصلل 46 يبنلا ةرايز ىلإ .لحرلا تددش :لئاقلا لاق اذإف

 ةيؤرو «ةرهاطلا عاقبلا كلت يف نمو هيبحاص ةرايزو هدذجسم يف هيلع

 ناميإلا نطاومو ليزنتلاو يحولا دهاعم يه يتلا دهاشملاو رئاملا

 ,ةمايقلا تماق :كرابملا دصقلا اذهل رفاسم انأ :لئاق لاق اذإ ءداهجلاو

 ءاهلاقثأ ضرألا تجرخأو ءاهلازلز ضرألا تلزلزو «بئاصملا تلزنو

 هيلع اومكح مكحلا اوففخ نإو ءكرشلا وأ لالضلاب ةيلع اومكحو

 لوقيو «ةيناميإلا لاوحألا فعضأ ىلع ةيوبنلا ةنسلا ةفلاخمو ةعدبلاب
 لقت الف ءدجسملل وه امنإ ةرايزلاب حيحصلا يعرشلا دصقلا نإ :ركنملا
 دجسملا يف ةالصلل رفاسم انأ :لق امنإو :445 لوسرلا ةرايزل رفاسم انأ
 نم حبصأو لضفلا اذه دجسملا اذه قحتسا فيك بجعأل ينإو .يوبنلا
 ةالصلا هيلع هدجسم هنأل سيلأ !!لاحرلا اهيلإ دشت يتلا دجاسملا
 فرش ناك اذإو ؟دجاسملا ةيقب نيبو هتيب قرف يأف الإو « مالسلاو

 نم ةرايز مرحتو دجسسملا ةرايز نست فيكف و هلجأل هلضفو دجسملا
 . ؟386 هلجأل دجسملا فرش

 يف فالخ وه لسوتلاو ةرايزلا ةلأسم ين فالخلا نأ لصاحلاو
 نم نأو ءهب هبيعي وأ هيخحأ ىلع هب خأ عنشي *ي نأ حصي ال هلثمو ءعورفلا
 نم الإ  يجعي أذل اهدرو « يساورلا لابجلا توب ةتباث ةلدأب كسمتم هب لاق

 يف فالخلاف ؟منشت الو مّلسو تكساف عنقت 7 مل نإف ءرباكم وأ تنعتم

 .ليبسلا هاوس انب هللا كلس ءطارفإلا اذه لمتحي ال عورفلا
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 : ةيضقلا ضرع يف ةنامألا مدع :ًايناث

 هيأرو هركف ضرعي هنإف ةرايزلا ةلأسم نع مهضعب ثدحتي امدنع

 وه هاري ام ةيثيح نم همهفب ةلدألا ىلع ًاذوحتسم «صوصنلا يف ًامكستم
 ةرايزلا راكن] يف هلوق نأكو ءهاري ام الإ بابلا يف سيل هنأكو «ًاحيحص

 ةمألا ةمثأ نيب هيلع عمجملاو قفتملا قحلا وه اهيلإ رفسلا دصق ميرحتو

 قح يف ةميرج كش الو اذهو ءهيلإ ةراشإلا وأ لوق يأل رابتعا نود

 ضرعي نأ هيلع بجاولاو ؛«ةيعرشلا ماكحألا ىلع ةيانجو «صوصنلا
 رهظي امم ءاشي ام كلذ دعب حجري وه مث ءاهتلدأو اهلاوقأ لكب ةلأسملا

 فلسلا ةمئأ نأش وه امك ملعلا ظفحو ةنامألا ىدأ دق نوكي اذهبو ءهل

 .اهتشقانمو اهتلدأو ماكحألا ضرعت يتلا فالخلا لئاسم يف مدقت نمم

 :كسانملا نم تسيل ةرايزلا : ًاثلاث

 يردأ دلو . جحبلا كسائم نم ةيويثلا ةرايزلا ربتعن اثثأ مهضعب نظي

 . عيمج يف كسانملا بتك هذهو ءعويسلا مهفلا اذه برست نيأ نم

 تابجاولا ىلع ةلمتشم يهو ةفورعملا ةعبتملا ةيمالسإلا ةيهقفلا بهاذملا

 ركذ اهيف سيلو ءجحلاب ةقلعتملا ةبولطملا ننسلاو تابودنملاو بادآلاو

 روصتلا اذه لعلو ء«(ةرمعلاو جحلا ءاوس) كسانملا نم اهنأ ىلع ةرايزلا

 .كسانملا باوبأ دعب ةرايزلا ثحابم نوري مهنأل مهدنع لصح

 دزجمل اذهف كسانملا باوبأ دعب هقفلا بتك يف ركذت اهنوك امأ

 لاومألا قفنأو ةديعبلا تافاسملا عطق دق جاحلا نإ ثيح نم بيترتلا

 برقب وهو ةرايزلا ةصرف مئتغي نأ بسانيف جحلا ىلإ لصو ىتح ةلئاطلا
 امو اهيادآو اهماكحأ ركذت كلذل ءلايمأ ىوس هئيبو هئيب سيلو بيبحلا
 لبق ةالصلا باوبأل مهبيترتك اذهو .ءكسانملا باوبأ دعب اهيف ءاج
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 بفلتخي دقو « هللا تيب جح مث ؛ةأكرزلا مث .ةاكزلا لبق مايسلا مث « مايصلا

 ةبولطمو ةعورشم ةرايزلا نأ قحلاو .بتكلا ضعب يف بيترتلا اذه صضعب

 ةصاخس بتك اهل كسانملا نأ امك اهب ةصاخس بتك اهيفو ءلالقتسا اهتاذب

 .اهماكحأبو اهب

 : ةرايزلا ثيداحأ ىلع مكحلاب روجلا يف أطخلا : ًاعبار

 لب ءةفيعض اهلك ةرايزلا ثيداحأ نأ سانلا نم ريثك نيب عاش

 الو «نيم الب ثيدحلا دعاوقل ةمداصمو «ببر الب أطخ- وهو ةعوضوم
 ريصب «ليدعتلاو حرجلا دعاوقب ريبخ .ثيدحلل سرامم ققحم نع ردصي
 . جيرختلاو دقنلاب

 :ةرايزلا ثيداحأ نع دقانلا ظفاحلا يبهذلا لوق بيبللا يفكيو

 مهتم اهتياور يف ام نأل ضعبب اهضعب ىوقتي نكل ةنيل اهلك هقرط
 .(١4؟ يواخسلل ةنسحلا دصاقملا يف !ذك) .بذكلاب

 ضعب نأ امك ١5١/5(. ريدقلا ضيف يف) يوانملا ًاضيأ هلقنو
 «يقارعلاو ءنكسلا نباو «يكبسلاك اهحيححصت لقن وأ ءاهححص ءاملعلا
 يجافشلاو ءهحراش يراق يلع الملاو ؛(افشلا) يف ضايع يضاقلاو
 .(011 7/7 ضايرلا ميسن) :يف كلذك

 ةمئألا نأ ىفكيو «نيدمتعملا هتمئأو ثيدحلا ظافح نم مهلكو
 اولاق نيدلا ناكرأو ءاملعلا لوحف نم مهريغو مهنع هللا يضر ةعيبرألا
 مههقف بتك يف مهباحصأ مهنع هلقن امك 5 يبنلا ةرايز ةيعورشمب
 نأل ءاهلوبقو ةرايزلا ثيداحأ حيحصت يف مهنم فاك اذهو :ةدمتعملا
 دعاوق نم فورعم وه امك ىوتفلاو لمعلاب ديأتي فيعضلا ثيدحلا
 . نيئثدحملاو نييلوصألا
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 .هصوصخب #4 هربق ةرايز ىلع ةلادلا ثيداحألا نأ : لصاحلاو

 نكسلا نباك ةمئألا نضعب هتسح وأ هححص لب نسح وهام اهنم

 نمو :يبهذلا ةرايع حرصت داكت نسخلا ىلإو ءيطويسلاو يكبسلاو

 رمع نب هللا دبع نع يندبعلا لاله نب ىسوم قيرط نم يور ام اهنسحأ
 لاق :لاق رمع نبا نع عفان نع يرمعلا رمع نب هللا ديبعو ؛يرمعلا

 .«يتعافش هل تبجو يربق راز نما : 285 هللا لوسر

 رّبَكُملا يرمعلا نع ثيدحلل يدبعلا ةياور تابثإ :باوصلاو
 نبا لاقو .ثيدحلا نسح هنكل مالك هيف ناك نإو رّبكملاو ءرْغَصُملاو
 .ةقث حلاص : عفان نع هثيدح يف نيعم

 نم هريغو ليدعتلاو حرجلا مامإ نيعم نب ىيحي لوق يف ةجحُحلاو
 .يرمعلا ثيدح اولبق نيذلا ةمئألا

 خويش نم وهو ؛ظافح ةمئأ هنع ىور يدبعلا لاله نب ىسومو
 .ثيدحلا حلاص :2777/4) نازيملا يف يبهذلا هنع لاق دقو ءدمحأ

 0 هلأ وجرأ : يدع نبأ لاقو

 دواد يبأ ةقيرط ىلع جاجتحالل حلاص وه ام ةرايزلا ثيداحأ نمو

 بلص ةماقإل حلصت فيرشلا ربقلا ةرايز ثيداحأ نأ :لوقلا ةوفصو

 .مهضعب معز امك عضولاب اهيلع مكحلا ةءارجلا نمو :ىروعذلا
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 نآرقلا يف ةيوبنلا ةرايزلا

 قوتك حوش اَرمكلع نإ مهَتأ ْوَرظ :ىلاعتو كرابت هللا لاق
 . «اميِسَت اتبآوت هلأ اوُدَمَوَل لولا مهل رصنتساو هلل ارثكتتنلا

 وفعلاو مهلوبق ىلإ مهتليسو مهسفنأ مهملظ دنع سانلا نأ :هانعمو

 نيبئثات كوتأي نأ ءمهتبوت لوبقو مهايإ هللا ةمحرب مهزوفو مهنع

 مهنإف «مهل رافغتسالاب مهيلع تمركتو نيرفغتسم كوؤاج نإف ءنيرفختسم

 .اودصق امب لجو رع هنم نورفظيو ءاولمأ ام هللا نم نودجي

 ىلع ةاَمِيِسَي ابان هلأ اوُدَبوْلط :هلوق قلع ىلاعتو هناحبس هللاف

 درجسمل مهلم فتكي ملو مهل هراقغتسإو ءىيهرافغتساو «هيلإ مهثيجم

 . هلجأل لاقتنالاو هيلإ ءيجملاو 6 هترايز لضف لامك رهظيل « مهرافختسا

 رادلا بيرق نيب قرف نود هترايز لضف لامك هئاحبس رهظي

 «هتافو دعبو هتايح يف هيلع همالسو هللا تاولص هترايز نيب الو ءاهديعيو

 ةبغرم ةميركلا ةيآلاف ءهتايح يف هراز نمك وهف هتافو دعب هراز نم نإف
 .هيلإ رفسلاو هوحن ءيجملاو 33 هترايز يف بيغرت لمكأ

 ىتم ماع ؛هايإ هتمحرو هل ىلاعت هللا نارفغب 285 هل رئاز لك زوفف
 يفو «ةرايزلا تناك ناكم يأ نم رافختساللاو ةرايزلا يهو «هتلع تققحت

 ةثيذي مل يلوستو هلأ | اَرِجاَمُم فِي أي َيْرَي سوط :ىلاعت هلوقو
 رب 2 ىلا مي ع مع .

 نأ كش الف ةرايزلل اطن نكي مل نإ . تأ لع مرْجأ َمَكوا ده تن

 نمف ءهلوسرو هللا ىلإ ةرجهلا نم ةديعبلا ةنكمألا نم اميس ال 8 هترايز
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 نإف ءاهوحنو ةيآلا هذه يف لخدي نمم وهف ءمالسلاو ةالصلا هيلع هراز
 .فصنم ىلع ىفخي ال امك اهانعم يف اهنإف اهنكت مل

 :لاوحألا عيمجل ةيآلا مومع

 قواسم مهسفنأ اومكظ دذإ مهن ٌرْلَول ةميركلا ةيآلا هذهو

 لمشت «اًميِسي باك هنأ اوُدَجَيَل لونا هيل ركختناو هللا ارركتتت
 امف ءةايحلا لاحب اهصيصخت دارأ نمو ءلاقتنالا دعبو ةايحلا يتلاح

 ام مومعلا غيص ىلعأو ءمومعلا ديفي طرشلا قايس يف لعفلا نأل باصأ

 اهصيصختو .(١؟7 :ص) لوحفلا داشرإ يف امك طرشلا قايس يف عقو

 مومعلا ىتأ نيأ نم :ليق نإف ءانه دوقفم وهو ليلد ىلإ جاتحي امهدحأب

 نم :انلق . . ؟ليلد ىلإ جاتحت ىوعد ةايحلا لاحب اهصيصخت نوكي ىتح

 اذإ لعفلا نأ لوصألا يف ةررقملا ةدعاقلاو ءطرشلا قايس يف لعفلا عوقو

 هنمضتل ةركنلا ىنعم يف لعفلا نأل ًاماع ناك طرشلا قايس يف عقو

 مومعلل نوكت طرشلا وأ يفتلا قايس يف ةعقاولا ةركنلاو ءأركنم ًاردصم

 ةرانملا عفرو (554 ص) نيتملا مكحملا درلا نم ًاصخلم ىهتنا .ًاعضو

 .(7!8 :ص)

 :ةمركملا ةكم يتفم حيضوت

 هللا دلب يتفم رمع خيش هللا دبع نب لامج خيشلا هيقغلا ةمالعلا لاق

 :بولطملا ىلع ةيآلاب لالدتسالا ىنعم ًاحضوم مارحلا

 ىتأ نمل اوبحتساو «نيئاجلل مومعلا اهنم ءاملعلا مهف كلذلو

 اهركذ يتلا ىبتعلا ةياكح عم ىلاعت هللا ًارفغتسم اهأرقي نأ 46 هربق

 اهوأرو ءرئازلل اهوبحتسا مهلكو ءنوخرؤملاو ءكسانملا يف نوفئصملا

 طرشلا زيح يف :«كوؤاج» عوقو نم دافتسيو ءاهلعف هل نسي يتلا هبادآ نم
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 برق نمو دعب نم هيلإ ءيجملل ةبلاط ةميركلا ةبآلا نأ مومعلا ىلع لادلا

 .2ا”رفس ريغبو رفسب

 : ةيآلا ىنعم نم نيرسفملا رابك فقوم
 مُهسشلأ اومَللع ذإ َمْكَنَأ َولَوظ ةيآ نم نورسفملا مهف دقو

 مهارت كلذلو «هتافو دعبو هتايح يف قي هيلإ ءيجملا مومع «َكوئاسج
 ًادصاق ًارئاز ءاج يذلا يبارعألا وأ يبتعلا ةياكح اهريسفت يف نوركذي

 .ريثك نباو يبطرقلا اهركذ نممو 5 يبنلاب لسوتو رازف

 :يبطرقلا ةياور
 يف يبطرقلا يراصنألا دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ مامإلا لاق

 | ْمُكَنَأ ْوَلَرط :ىلاعت هلوق ريسفت يف «نآرقلا ماكحأل عماجلا ءهريسفت
 هلل اودَبَيل كولا ميل ٌرضنتنلو هلل اريتنتنلا ةوئتحج وشما اونكلت
 امدعب يبارعأ انيلع مدق :لاق يلع نع قداص وبأ ىور «اَميِسي اب
 هللا لوسر اي تلق :لاقف هبارت نم هسأر ىلع اثحو 286 هللا لوسر انقد

 كيلع هللا لزنأ اميف ناكو «كنع انيعوف هللا نع تيعوو .كلوق انعمسف

 ؛يل رفغتست كتئجو يسفن تملظ دقو «ةيآلا امل ذإ ْمَُتأ ْوَلَو»
 .(؟09 /8 يبطرقلا ريسفت) .كل رفغ دق هنأ :ربقلا نم يدولف

 دمحم نب دمحأ) 86 لوسرلا انديس ةرايثو ةئيدملا لئاضف يف لوبقلاو اضرلا )١(

 .( ص يروارضحلا

 ١مل



 ريثك نبا ظفاحلا ةياور

 مهنم ةعامج- ركذ :ريثك نبا نيدلا دامع خيشلا ظفاحلا مامإلا لاق

 يبتعلا نع ةروهشملا ةياكحلا (لماشلا) هباتك يف غابصلا روصنم وبأ خيشلا

 اي كيلع مالسلا :لاقف يبارعأ ءاجف لَو يبنلا ربق دنع ًاسلاج تنك :لاق

 ةلوجاصج مُهَسْفنأ اًونلظ 31 مهن رو :لوقي هللا تعمس هللا لوسر

 كتئج دقو كاَميِحي اوت َهَهَأ اوذجول ُلْوْلا مهل ٌرضنتساو هللا اورتنتساف
 :لوقي دشنأ مث «يبر ىلإ كب ًاعفشتسم يبنذل ًارفغتسم

 مكألاو عاقلا نهييط نم باطق همظعأ عاقلاب تنفد نم ريخاي

 مركلاو دوجلاهيفو فافعلاهيف هنكاس تنأ ربقل ءادفلا يسفن

 - مونلا يف 84 يبنلا تيأرف ؛ينيع ينتبلغف يبارعألا فرصنا مث

 .ةهل رفغ دق هللا نأ هرشبف يبارعألا قحلا» :لاقف

 يف حاضيولاب فورعملا هياتك يف يوونلا مامإلا اهاور ةصقلا هذهف

 يف ريثك نبا نيذلا دامع ظفاحلا ًاضيأ اهاورو :458.نص سداسلا بابلأ

 .ةيآلا «ُهَسْتنأ اَوَمَللط ذإ ْمَكهَمَأ ْوَلَوط :ىلاعت هلوق دنع ريهشلا هريسفت

 "ج) «ينغملا» هباتك يف ةمادق نب دمحم وبأ خيشلا ًاضيأ اهاورو

 حرشلا» هباعك يف ةمادق نب جرغلا وبأ خيشلا ًاضيأ اهلقنو :(06 ص
 يف يتوهبلا سنوي نب روصنم خيشلا اضيأ اهلقنو :(550 ص "ج) ؛ريبكلا

 هج) «يئتبنحلا بهذملا» بتك رهشأ نم عانقلا فاشكب فورعملا هباتك

 . (* ص

 يف الإ لاقت ال (هاور) ةملكب ريبعتلا نأ :نيفلاخملا ضعب معز دقو

 نيأ نم يردن الو .هءاهتنم ىلإ هخياشم نع يوارلا هدنسي يذلا ثيدحلا

 دنع فورعملا نو ءاهب لئاق الو ءاهل لصأ ذل يتلا ةدعاقلا هذهب ءاج
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 ءاملعلا نإ مث .عارتخالاب الو داهتجالاب تسيل لوصألا نأ ملعلا لهأ

 تاقلعمك دنس الي مهتافلؤم يف اهنوركذيو «ةريثك ًاراثآو ًارابخأ نووري
 اهتئمو «هدنس لوأ فذح ام اهنمف ءأطوملا تاغالبو تاعطقنمو ؛« يراخيلا

 اذه لشمو «كلام هاورو ءيراخبلا هاور :اهيف نولوقيو ءهل دنس اال ام

 . ؛راكذألا» هباتك يف يوونلا هعنصي

 ثيداحألا نم ءاملعلا هلقني ام لك يف لمعتسي («يور) ظفلف

 عينص نم رهاظ وهو :ةعوطقملاو ةفوقوملاو ةعوفرملا راثآلاو رابخألاو

 .هلهأ الإ هفرعي ال نكلو «ءاملعلا



 للك يبنلا كابش ىلع ىيبتعلا تايبأ

 لي يبدلل هترايز دنع يبارعألا امهدشنأ نيذللا نيتيبلا ركذ مدقت

 :امهو يبتعلا امهاورو

 مكألاو عاقلا نهبيط نسم باطف همظعأ عاقلاب تنفد نم ريخ اب

 مركلاو دوجلا هيفو فاقعلا هيف هشكاسم تنأ ربسقل ءادفلا يسفن

 نع تزيمت ذإ ميخفلا دجملاو ميظعلا فرشلا تزاح تايبألا هذهو

 اهاري ةيوبنلا ةرجحلا كابش نيب نيرهاظ نيدوماع ىلع تبتك نأب اهريغ
 كلملا موحرملا دهع يف كلذ رمتساو «نيئسلا تائم ذنم ينادلاو يصاقلا

 هللا مهمجحر دلاخ كلملاف ءلصيف كلملاف ءدوعس كلملاف ءزيزعلا دبع

 هللا نذإب ىقبتسو هللا هظفح نيفيرشلا نيمرحلا مداخ دهف كلملاف «ىلاعت

 لك ىلع ةظفاحملاب هتموكحو نيفيرشلا نيمرحلا مداخ تاهيجوت ىلع ةانب
 مدعو «ةمركملا ةكمو «ةروئملا ةئيدملاو .«فيرشلا يوبتلا دجسملا يف ام

 .ميدق يثارت يخيرات رثأ يأ ةلازإ

 :ليلد الب ةيآلا ىنعم يف مكحتلا

 نأل هتايحب ٌصاخ- ةيآلا يف «ةوءآج» ظفل نأب ضعبلا ضرتعي دقو
 ءيجملا نأب ضرتعي ًاضيأو «ةايحلا لاح يف الإ كوؤاج :لوقت ال برعلا
 دعب مهل رفغتسي ففيكف ءمهل رافغتسالا لجأ نم هتايح يف لي هيلإ

 2 هلوم

 : نيضارتعالا نيذه نع باوجلاو
 مهروبق يف مهتايح تتبث دق مهيلع هللا تاولص ءايبنألا نأ - ١
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 :لوقي ِةَكَ# يبنلاو «ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مّوَح هللا نأل

 .«هربق يف يلصي امئاق ىسوم تيأر»

 ىعدا نمو ءأتيمو أيح يو هيلإ ءيجملا لمشت ةيآلاف اذه ىلعف
 .نايبلا هيلعف هتايحب اهتيصوصخ

 يف وهو اهل رفغتسيف ةمألا لامعأ هيلع ضرعت 8 يبنلا نأ  "؟

 :ثيداحأ كلذب تدرو دقو «ة85 هحزرب

 لضف) يف يضاقلا ليعامسإ ظفاحلاو ؛ًاعوفرم رازبلا هاور ام :اهنم
 هللا دبع نب ركب نع ؛(هتاقبط) يف دعس نباو (876 يبنلا ىلع ةالصلا

 تم انأ اذإف ءمكل ثدحيو نوثدحت مكل ريخ يتايح» :ًالسرم ينزملا
 هللا ثدمح ًاريخح تيأر نإف ءمكلامعأ ىلع ضرعت مكل ًاريخ يتاقو تناك
 .«مكل ترفختسا ارش تيأر نإو

 لَو هترايز ىلع ثحلا يف ةيآلا هذهب لالدتسالا ديؤي ثيدحلا اذهف
 . هتافو دعب

 ةصالخو (؟هالرص ثيدحلا اذه جيرخت (ميهافملا) يف انركذ دقو
 لضفلا وبأ خيشلا ثدحملا ةمالعلا فنص دقو «حيحص هنأ هيف لوقلا
 لامآلا ةياهن) :اهامس عوضوملا اذه يف ةصاخ ةلاسر يرامغلا هللا دبع
 .(لامعألا ضرع ثيدح حرشو ةحص يف

 يهو «ةلأسملا لصأ يف رثؤي ال ثيدحلا يف فالتخالا نأ ىلع
 ءايبنألا ةايحح لب «خزربلا يف هتايحو و يبنلا ىلع لامصألا ضرع
 .ةصاخ» ةلاسر يطويسلاو يقهيبلا ظفاحلا كلذ يف فنص دقو « ًاعيمجم

 :(يوغل) رخآ ضارتعا

 يف لاقف ةروكذملا ةيآلاب لالدتسالا ىلع مهضعب ضرتعا دقو

 ,؟؟



 :هصن ام هيواثف

 :هللا لقي مل «لبقتسملل ًافرظ تسيلو ىضم امل فرظ هذه (إ)
 عقو رمأ نع ثدحتت ةيآلاف .«اًومْلَط دإ 9#: لاق لب ءاوملظ اذإ مهنأ ولو

 هنأل رذعتم رمأ هتامم دعب خو لوسرلا رافغتساو دلو لوسرلا ةايح يف
 ةيراج ةقدص» :245 لوسرلا لاق امك ثالث نم الإ هلمع عطقنا تام اذإ

 نأ هتوم دعب ناسنإلل نكمي الف «هل وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني ملع وأ
 . ىهتنأ . عطقنا لمعلا نأل ًاضيأ هسفنل رفغتسي الو لب دحأل رفغتسي

 : باوحجلاو

 .ةيفاعلا هللا لأست لئاقلا نم ءيرج مادقإ اذه نأ

 : يتآلاب هدينفت كيلإو
 امك (ذإ) نأل رظن هيفف طقف يضاملا نمزلا ىلع (ذإ) هرصق امأ

 ىرخأأ ناعم اهلو «لبقتسملا يف ًاضيأ لمعتستف يضاملا يف لمعتست
 .(47 - م /1) «بيبللا ينغم» يف ماشه نبا اهركذ

 يف لاقف (يرهزألا) لبقتسملل لمعتست (ذإ) نأ ىلع صن دقو
 :(غا/ /16) ؛ةغللا بيذهت»

 :ىلجو ّزع هللا لاق .يضاملل (اذإ)و لبقتسملل (ذإ) عضت برعلا

 .04أرغيم ذإ قت دلك
 َلَع اوُثِقُو ذإ ةئرت ٌرثَو» :ىلاعت هلوق لبقتسملل ذإ لامعتسا نمو :تلق
74 , 

 5١. يآ :ًايس ةروس 4١

 اب ةيآ : ماعنألا ةروسا 45)
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 .06ْييي لع انشقت ذإ هيت كلن»
 . 7« دولا قرع ىل ةوشيدلقلا ذإ ةعرك دلو

. 
 . 74 مهين دنع يبرم اونكات ةشيجتلا ذإ ترق زلو» لا د

 هلمع عطقنأ تام اذإ هنأل رذعتم رمأ 886 لوسرلا رافغتساو :هلوقو

 ءهإ ثالث نم الإ

 :رومأل رذعتم ريغ و هللا لوسر انديس رافغتسا :تلق

 مهروبق يف ءايحأ ءايبنألا» :لاق كو يبنلا نأ مص دق :لوألا

 يف ىلعي وبأو (5١ص) «ءايبنألا ةايحا يف يقهيبلا هجرخأ «نولصي
 يدع نبأو (54/؟) ؛ناهبصأ رابخأ» يف ميعن وبأو )5//١409( «هدنسملا

 .(9/5/7؟) لماكلا يف

 .ها تاقث ىلعي يبأ لاجرو )5١١/4(: عمجملا يف يمثيهلا لاقو

 .قرط هل ثيدحلاو

 يف يلصي مئاق وهو ىسوم ىلع تررم# :ة هللا لوسر لاقو
 حرش يف يوغبلاو ١١١( /9) دمحأو )١840/4( ملسم هجرخأ ؛هربق

 .مهريغو )70١/17( ةنسلا

 مهتامم دعب لسرلا ةايح ىلع مالكلا دنع هتينون يف ميقلا نبا لاقو

 15١(: /؟ ىسيع نبأ حرش عم ةيئونلا)

 نايبتلا رهاظ اذههو كلش الب هنم ةلاح لمكأ لسرلاو

 ناهربلاو لقعلابانئادهش نم قحأةأايحلاب اوناك كلذلف

 8٠. ةيآ :ماعنألا ةروس 4١2

 .ةا# ةيآ :مامنألا ةروس (9)

 ,1؟ ةيآ :ةدجسلا ةروس 69

 .ديهشلا يأ 45
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 نايسصو ةمسصع يف هؤاسنف خسفني مل هحاكن دقع نأبو

 نامزألا ىدم ةدحإو يهتم هريغل لحي مل اذه لجألو

 نانذأهل تناك نمل يح هنأ ليلداذه يف سيلفأ

 يف مالسلا مهيلع ءايبنألاب ًامامإ ىلص دق' هلي يبنلا نأ تبث : يناثلا
 مالسلا هيلع ىسوم هعجارو ءاعيمج اوتام دق اوناكو ءرتاوتم اذهو ءارسإلا
 .تاومسلا يف هريغ ىأرو تاولصلا يف

 ؟رافغتسالا هيلع رذعتي فيكف هلاح اذه ناك نمف

 .عرضتو رافغتساو ءاعد ةالصلاو

 نوئدحت مكل ريخ يتايح# :لاق 6 يبنلا نأ حص دق :ثلاثلا

 ريثس نم تيأر امف مكلامعأ ىلع ضرعت مكل ريخس يتافوو ءمكل ثدحيو

 .«مكل ترفغتسا رش نم تيأر امو «هيلع هللا تدمح

 بيرثتلا حرط يف يقارعلا ظفاحلا هلع لاقو ءحيحص ثيدح وهو

 رازبلا هآور :(54/4 عمجملا) يمثيهلا لاقو .ديج هدانسإ :(757/6)
 .(781/7) ضصئاصخلا يف يطويسلا هححصو ءحيحصلا لاجر هلاجرو

 ثيدحلاف الإو ءطقف رازبلا دانسإل ةبسنلاب يمثيهلاو يقارعلا مالكو
 ثيدحلا ىلع مالكلا يتأيسو :«هريغو يطويسلا ظفاحلا لاق امك حيحعص

 . هللا ءاش نإ عسوتب

 نم ءاوس نينمؤملا عيمجل لصاح و لوسرلا رافغتسا :عبارلا
 دينيؤتللو َكْيَدِل رفْفَتَسَوط :ىلاعت هللا لاق ءاهكردي مل ْنَم وأ هتايح كردأ

 انديس تايصوصخ- نم ةيصوصخ»و «ىلاعت هللا نم ةنم هذهو '”4ْيسيوتلَو
 .6 هللا لوسر

 )  )1ةيآ :دمحم ةروس 18,
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 :يهو ةيآلا يف ةروكذملا ةثالثلا رومألا نأ قبس امم ملع دقو

 ١ - هيلإ ءيجملا .

 . رافغتسالاو  ؟

 .نينمؤملل 85 لوسرلا رافغتساو - "٠

 .هلاقتنا دعبو هتايح يف ةلصاح ةثالثلا هذه

 امك هنأل كلذ لاقي ال ءنينيعم ماوقأ يف تدرو ةيآلا نإ :لاقي الو

 . ةاببسلا صوصخب ال ظفللا مومعب ةربعلا» فورعم وه

 نمل اوبحتساو :عومصلا ةيآلا نم مهريغو نورسفملا مهف كلذلو

 َمُهَسفْنَأ اوملظط ذإ َمكهَتَأ لَو ةيآلا هذه أرقي نأ فيرشلا ربقلا ىلإ ءاج

 4 ابك َهَّقأ 0 اوُسرلا مهل رسقفتساو هللا اورمْقَتْسَم كوكاسج

 . ىلاعت هللا رفغتسيو

 بهاذملا ءاملع اهفنص يتلا كسانملاو ءائيديأ نيب ريسافتلا هذهو

 .ةيآلاب لالدتسالا ىوعد قدص رهظت اهلكو «كلذك

 هلمع عطقنا تام اذإ هنأل) :ضرتعملا اذه لوق ىلع مالكلا يفب

 .(خلإ ...ثالث نم الإ

 مل ام تايصوصخلاو تالامكلا نم هل كل هللا لوسر انديس :تلق

 متاش ىلع لولسملا مراصلا) هباتك يف ةيميت نبا هررق اذهو ءدحأل حصي

 .نيدلا موي ىلإ عافتراو قرت يف يو وهو ءهبتك نسحأ وهو (لوسرلا

 لئالدو ءصئاصخلا بتك يف ررقمو ةرورضلاب نيدلا نم مولعم رمأ اذهو

 .هحورشو افشلاو ءةوبنلا

 نم روجأ لثم رجألا نم هل ناك ىده ىلإ اعد نم» :85# لاق دقف
 .هريغو ملسم هجرخأ ةأئيش مهروجأ نم كلذ صقني ال هعبتا

 ةعجار ةيدمحملا ةمألا نع ردصت يتلا ةحلاصلا لامعألا عيمجف
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 نأريغ نم ًاعطق هب عفتني وهو هيلإ عجار اهباوثف اهل ف5 هللا لوسر ةوعدل
 .ًائيش مهروجأ نم كلذ صقني

 تبث )١9١/1١(: ىواتفلا يف ةيميت نبا لاق «باوصلا اذه يفو

 لثم رجألا نم هل ناك ىده ىلإ اعد نم» :لاق هنأ حيحصلا يف قي هنع

 .6ءيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم هعبتا نم روجأ

 هنولعفي امف «تاريخلا نم هتمأ هلعفت ام ىلإ يعادلاوه هو دمحمو

 .ءيش مهروجأ نم صقني نأ ريغ نم مهروجأ لثم رجألا نم هيف هل

 .ةيميت نبأ مالك ىهتنا

 .لاق اميف َّلَّر ضرتعملا اذه نأ لصاحلاو .

 ماقم ىلع يدعتلاو ؛ ملع ريغب هللا باتك يف مالكلا نم هللاب دوعن

 46 هللا لوسر انديس
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 يتعافش هل تبجو يربق راز نم

 راز نم» :ةلَو هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع

 .«يتعافش هل تبجو يربق

 هقيرط نمو «(70/8/7) ؛هنئس# يف ينطقرادلا هاور ثيدحلا اذه

 )١54( ؛رداونلا» يف يدذمرتلا ميكحملاو 87 /9؟) ةافشلا» يف ضايع يضاقلا

 .(01 /؟) ؛ىنكلا» يف يبالودلاو 2417٠١ /4) ؛ءافعضلا» يف يليقعلاو

 ظفاحلا لاق دقو «نسح هنأ ثيدحلا اذه يف لاقي ام لقأو

 «يبهذلا اهلجأل هنّسح دهاوشو قرط هل )7١8(: «لهانملا» يف يطويسلا

 )5/+١5((2 ؛ريغصلا عماجلا حرش ريدقلا ضيف» يف يوانملا ةمالعلا لاقو

 .ًاضعب اهضعب يوقي نكل ءقةنيل هقرط :يبهذلا لاق
 هتسشح دهاوشو قرط هل رمع نبا ثيدح :يراقلا يلع الملا لاق

 افشلا ىلع هحرش) ثيدحلا ةمثأ نم ةعامج هححصو «ءاهلجأل يبهذلا

 /") «افشلا سرش» يف اذك ءهنّسشح يبهذلا نأ يجافخللا لقنو .(847 /9
 يف هلاخدإ مدعو لئاضفلا يف هل ةمتألا ركذ اذه ىلع لدي اممو (ذ١

 .ةعوضوملا وأ ةفيعضلا ثيداحألا

 يف يسدقملا ءايضلا ظفاحلا كسائملاو لئاضفلا يف هركذ نممو
 )11١  5١5(.2 86 ىفطصملا ربق ةرايز لضف يف ؛لامعألا لئاضق»
 يعفارلا مامإلاو :(7١2/؟) «بعشلا» يف يميلحلا هللا دبع وبأ ظفاحلاو
 كسانملا يف يوونلا مامإلاو «(ريبحلا صيخلتلا 77/؟) «كساتملا» يف
 /؟) جاتحملا ةفحت» يف نقلملا نباو «(589) «حاضيإلا» باتك يف

 .( ا

 لقأ نأ نيبتي كلذبو :ثيدحلا قرط ركذ دعب يكبسلا مامإلا لاق
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 اذك) .هتحص ىوعد يف عزون نإ ًادسح نوكي نأ ثيدحلا اذه تاجرد
 . (ماقسلا ءافش يف

 دعي ثيدحلا !ذه جيرخت يف حودمم ديعس دومحم خيشلا لاقو

 دعاوق هيضئقت ام اذهو ءُذُب الو ٌنسح ٌثيدح هنإ :ديفم يملع قيقحت

 .خلإ . .'”ثيدحلا

 .ثيدحلا اذه جيرختب قلعتي ام داؤفلا ءافش انباتك يف انلصف دقو .

 سوردمم ديعس دومحم خيشلا ةمالعلل ةرايزلاو لسوتلا ثيداحأ جيرختل ةرانملا عفر 652

 .؟ غ١ ص

 ا



 ..ًارئاز ينءاج نم

 نم» :لي هللا لوسر لاق :لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نع
 .«ًاعيفش هل نوكأ نأ يلع ًاقح ناك يترايز الإ همهي ال ًارئاز ينءاج

 يف يناريطلاو :غ(5:05/5) ؛هخيراتا يف ركاسع نيا ظفاحللا هاور

 هاكح ام ىلع «هننس» يف ينطقرادلاو )١11494(4 مقر (151 /17)«ريبكلا»

 )24١١5/4. «نازيملا» يف هقيرط نم هاورف يبهذلا ظفاحلا

 ملاس نب ملسم هيف (؟/4) «دئاوزلا عمجم» يف يمثيهلا ظفاحلا لاق

 .بفيعض وهو ينهجلا

 ظفاحللا هحححصص دق لب ءنسح هنأ هلاوحأ لقآ ثيدحلا اذه

 ىلع هتيشاح يف نمحرلا بيبح ثدحملا مامإلا هاكح اميف .يريصوبلا

 هل تنك يربق رأاز نم» :ثيدح ىلع مالكلا دنع الا )١/ «بلاطملا»

 دنسب يسلايطلا هاور :يريصوبلا ظفاحلا لاق :لاق ءثيدحلا «ًاديهش

 ٍدنسب يناربطلاو «ىلعي يبأ دنع دهاش هل نكل «يعباتلا ةلاهجل فيعض

 .ملعأ هللاو .ثيدحلا اذه هب دوصقملاو .هإ حيحص



 ةرايزلل لحرلا دش ةيعورشم

 .# هللا لوسر ةرايز ةيعورشم ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم دسأ ركدي ال

 مالك اهيف ركذنس ةلأسملا هذهو «ةصاخ ةرايزلا لجأل لحرلا دش ةلأسم تيقب

 يفو «مهنع ىلاعت هللا يضر مالسإلا خياشمو مالعألا ةمئألا نم ةريبك ةلمج

 ءاركنلا ةمجهلا هذه لك فئاخملا نم قحتست ال ةلأسملا هذه ةقيقحلا

 وأ ةيبوبرلا وأ ةيهولألا راكنإ اهيف ةيضقلا نأكو ء«ءاوعشلا ةديدشلا ةلمحلاو

 ناتهي اذه كناحيس «تاماركلا دحجو ةوبتلا راكنإ وأ ءتافصلاو ءامسألا

 . ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف ميظع

 ربق ةرايزل لحرلا دشب لوقلا ىلع بترتي يذلا وه ام يردأ الو
 يه امو ؟رومألا مئاظعو رورشلاو دسافملا نمي دمحم ائديسو انيبن

 انك دقف ؟ناميإلا ةرئاد نع جارخإلاو رفكلاو كرشلاب ةلأسملا هذه ةلص

 ةرايزل لحرلا دش نأب :لوقلا ةديدع تاونس لبق فلاخملا نم عمسن

 ءةعدب لحرلا دش راصو بطخلا فخو رمألا ناه مث ؛كرش تك لوسرلا

 نولوقي اوراصف قفشأو قرأو نيلأو نوهأ ةرابعلا تراصو رثكأ فخ مث

 ًاليلق ًاليلق رئاصبلا حتف يذلا هلل دمحلاف ءعورشمب سيل لحرلا دش نإ
 .بهاذملا ةظحالمو قئاقحلا كاردؤل

 45 هيلإ لحرلا دش
 نم لاقتنا نع ةرابع اهنأ ذِإ ءاليحر مزلتستو ءأرفس يعدتست ةرايزلا

 روصتي الو «ًاثيجم بلتطتيو ًارفس يضتقي لاقتنالا كلذو ءروزملل رئازلا

 نوكت نأ نكمي ال امك «هريغب ءىيجم ققحتي الو «رشس نودب لاقتنا

 برقتي ام ريخ يهو .لاحترا نودب ةلحر ىتأتت الو «لاقتنا نودب ةرجه
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 هب برقتي ام مظعأ نم اهنأل نوقداصلا نوصلخملا ىعسيو نوبحملا هب

 هيعدتست اه عيمجو «ةبرق هيلع بترتي ام لكف «هلوسرو هللا ىلإ ناسنولا
 هل هللا لعجي مل نمو «ءاشي نم هرونل هللا يدهيظ كلذك ةيرق اهتامزلتسم

 .رون نم هل امق ًارون

 هنم ءافوو ًاريدقت دحأو عيقبلاب هباحصأل 45 هجورخح حمص دقو
 ثدحتت ةرايزلا هذهب همايق نمف ؟2446 هنم ىفوأ نمو «ماركلا هباحصأل

 :ًاعباثو ًاحضاو اهل ريدقتلا كلذ ناك اذإو ءاهبابحتسا قطنيو اهتيعورشم
 لجأو :ًاتوبث مظعأو ءققحت عورأ كلو هل اهتيعورشمف ءمئاق بابحتسالاو
 غلابلا دعيلاو «تاماقملا نيب ميظعلا قرافلل هريغل اهتيعورشم نم ًاريدقت

 قفتملا ةبرقلا ةليسو نأ ءاملعلا نيب اهيلع قفتملا ةدعاقلاو ء«تاجردلا نيب

 .اهل اهلاصيإ ةهج نم يأ كلذك «ةبرق اهيلع
 رفسلا ةيعورشم ىلع يقهيبلاو ءاضيأ يوونلا مامإلا جتحا دقو

 يحور يلع هللا در الإ يلع ملسي دحأ نم امه :ثيدحب ةيوبنلا ةرايزلل

 . حيحص داتسإب دواد وبأ هاوو «مالسلا هيلع درأ ىتح

 !ذهب لالدتسالا هجوو :يرصملا يقفلا دمحم خيشلا مامإلا لاق

 ردصمو اهلوسر ةرايزل اهبح اهعفديو ءاهقوش اهقوسي ةمألا نأ :ثيدحلا
 اهاريو «هترايزب تفرشت اذإ اهدهشي هلو هنأ ثملع ام اذإ «نيتايحلا يف اهتداعس

 «تابقع نم اهضرتعي ام لك كلذ ليبس يف تلمحت ؛هيدي نيب تسفقو اذإ
 ًابلط لاقتنالا ءاثعوو ءرفسلا يف قاشم نم هيقالثو «تابوعص نم اهفداصيو

 نارفغو «جئاوحلا ءاضقو ءلنملا غولبو «ىضرلل ًاسامتلاو لَو هب ةوظحلل
 ًافرش ةطساو الب هتمآ ىلع مالسلا در يف نإف كلذو اذه نع ًالضفو «بونذلا

 «نوبحملا ىرابتيو نوملسملا اهليصحت يف ىعسي امنإ ىربك ةمعنو فرش يأ
 . «نوسفاتلمْلا فاتته َكِلَذ يفو# نورئازلا اهب زوفلل عرهيو

 دحأ هيلع مّلسي ال هنأ «يحور يلع هللا در» :هل# هلوق ىنعم قيقحتو

 ضن



 هقرافت ال يهو «هيلإ ةدودرم ةرهاطلا هحور نوك لاح يف الإ هيدصاق نم

 الو ءمهيلإ ةدودرم يهف مهتوم دعب مهقرافت ال ءايبنألا حاورأ نأل أدبأ
 هللا نأل ىلبلا اهيلإ قرطتي نأ ليحتسيو «ىلبت ال يتلا مهداسجأ نع جرخت

 دسجلل حورلا ةقرافم مدع امأ «ءايينألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مّرح

 ةايحلا هذه يف اهنوفلأيو سائلا اهدهعي يتلا ةروصلا ريغ ىلع نكلو تباثف
 لقأو مهنود مه نمل ةايحلا هذه نآرقلا تبثأ دقو ءمهبر دنع ءايحأ مهف

 ليزنتلا صن يفف ؛ءادهشلاو نيقيدصلا نم ىصحت ال تاجردب مهنم ًاناش

 ْلْب اكومأ ولأ ٍليبَس ف ام نيل َنَبَسْتَع الَوط :ىلاعت هلوق ءادهشلا ةايح نع
 ةايح توبثف كلذب ءادهشلا ةايح تبث اذإو *463 َكوُفَدي ْمهْيَر دنع هآيحأ
 تدهوش نإو ًالقعو ًاقطنم هب ملسم كلذو ىلوأ باب نم نيلسرملاو ءايبنألا

 طغي مئانلا لثم كلذ يف مهلثم ءاهنع ةيراع اهنم ةيلاخ مهروبق يف مهداسجأ

 اهب عفتني ًارارسأ بستكيو «توكلملا يف بئاجع دهاشي وهو همون يف
 امئيبف دحاو شارف يف نينثأ ىرن كلذكو هموت نم هتلظقي دعب اهنع كثدحيو

 يضقي رخآلا دجن ءرورسو ةذلو ةمعل يف همون تقو يضقي امهدحأ دجن
 ول نأ ىنمتيو «ملألاو عرفلا ةدشو قيضلاو قلقلا نم ناولأ يف تقفولا كلذ

 ىتم هيف ناك امب امهنم لك ثدحيو كلذب ناريخي تاقياضملا هذه قراف

 .امهمانم نم اهيتناو امهمون نم اظقيتسا

 تاظحللا نم ةظحل رمت الو تاقوألا نم تقو ولخي ال هنأ مولعمو

 ءاهريغو مهتاولص يف هيلع نومّلسيو نوُلصي 444 هتمأ نم ريثكو الإ
 ؛كلَي هيلع اهمالسو هتمأ ةالص هّْلبي يذلا كلملا ةطساوب كلذ ملع هلصيو

 ىف ّنإ» مهنم هيلع ملسي نم ىلع مالسلا دريو ءهيلع يلصي نمل وعديف
 .'40 ديم َوْمَم منتتلا قلأ وأ كلك مل 36 نمل ئَرَخسِيَل َكِلَد

 .ًايلهم ًارصتخم يقفلا دمحم خيشلل ةرايزلاو لسوتلا باتك نم ىهتنا )١(

 م



 : هل هدحسم ىلإ لحرلا دش

 مظعو فرش ام يذلا لَو هدجسم ىلإ لحرلا دش عرشي كلذكو

 امك يي لوقي اذهلو ...هيف نيلسرملا ديس ربق نوكلو هيلإ هتفاضإب الإ

 ؛دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» : حيحصلا ثيدحملا يف ءاج

 :هلوق ربدتو ؛ىصقألا دجسملاو ءاذه يدجسمو ءمارحلا دجسملا
 امنإ دجسملا نأ ايلج كل رهظيل ةنيدملا دجسم :لقي ملو ؟يدجسسما

 ىلإ رقسلا لضف يف حيرص ثيدحلاو ولو هللا لوسر ىلإ هعبسني فرش
 اهيف ةالصلاب ةرهطملا هتضورب كربتلاو «هيف ةالصلاو 8 لوسرلا دجسم

 ثيدحلا يف سيلو «ىلاعتو هناحبس هلل ركذلاو :نآرقلا ةءارقو ءءاعدلاو

 لوقعلا ضعب ىلإ ردابتي دق امك ربقلا ةرايزل لاحرلا دش نع يهنلاب ةلص
 . يناعملا يف صضوخملا نع ةرصاقلا

 نا



 ةرونملا ةنيدملاب هناذأو ةيوبنلا ةرايزلل لالب رفس

 ةصق هنع هللا يضر ءادردلا يبأ نع ديج دنسب ركاسع نبا ىور

 سدقملا ثيب هنع هللا يضر رمع حتف دعب ايرادب حابر نب لالب لوزن
 ؟لالب اي ةوفجلا هذه ام» :هل لوقي وهو 5 يبنلا ىأر ًالالب نإ مث :لاق

 ةئيدملا دصقو هتلحار بكرف ءافئاخ ائيزح هبتناف «؟ينرورت نأ كل نآ امأ

 لبقأف ءهيلع ههجو غرمو هدنع يكيي لعجف هلك هللا لوسر ربق ىتأف
 كناذأ عمسن يهتشن :الاقف ءامهلبقيو امهمضي لعجف نيسحلاو نسحلا

 «دجسملا حطس العف ءدجسملا يف 56 هللا لوسرل هب نذؤت تنك يذلا

 تجترا ؛ربكأ هللا» :لاق نأ املف ؛هيف فقي ناك يذلا هفقوم فقوو

 :لاق املف ءاهتجر تدادزا هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ» :لاق املف ةنيدملا

 :اولاقو نهرودخ نم قتاوعلا تجرخ «ةهللا لوسر ًادمحم نأ دهشأل

 دعب ةنيدملاب ةيكاب الو ًايكاب رثكأ موي يؤر امف هللا لوسر ثسعب
 : . مويلا كلذ نم لِي هللا لوسر

 ءافشا هباتك يف يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع نيدلا يّنت لفاحملا لاق

 :0؟ص ةمانألا ريخ- ةرايز يف ماقسلا

 يور نممو و هترايز ىلإ رفسلا يف درو اميف ؛ثلاثلا بابلا
 ماشلا نم رفاس 2 هّللإ لوسر نذؤم حاير نس لالب ةباحصلا نم هئع كلذ

 يف صن وهو «هيلإ ديج دانسإب كلذ ائيور .885 هربق ةرايزل ةنيدملا ىلإ
 دانسإلاب هللا همحر ركاسع نب مساقلا وبأ ظفاحملا هركذ نممو «بايلا

 هللأ ةيمصس ز يسدقملا ينغلا دبع لمجحمم وبأ ظفاحلا هركذو :هركذتس يذلا

 اميف يك يبنلا دعب دحأل نذؤي ملو :لاقف لالب ةمجرت يف «لامكلا» يف

 بلط «6# يبنلا ربق ةرايزل ةنيدملا اهمدق ةمدق يف ةدحاو ةرم الإ ىور
 و



 ركي يبأل نذأ هنإ :ليقو «ناذألا متي ملو نذأف «كلذ ةباحصلا هيلإ

 وبأ ظفاحلا ًاضيأ كلذ ركذ نممو ءهتفالخس يف هنع هللا يضر قيدصلا

 اذهبي لالدتسالا يف اندامتعا سيلو :يكبسلا لاق مث «يزملا جاجحلا

 يف اميس ال يباحص وهو لالي لعف ىلع لب طقف مانملا ايؤر ىلع ربخلا

 هذه مهنع ىفخي هالو ؛نورفاوتم ةباحصلاو هنع هللا يضر رمع ةفالخ

 هيف سيل نأاطيشلا هب لثكمتي ال يذلا لك يبنلل هايؤرو لالب مانمو ءةصقلا
 .يباحصلا لعف هب دكأتيف ةظقيلا يف تبث ام فلاخي ام
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 كلذ ةعاطتسا عم 5 هترايز كرت نم ريذحتلا

 كرت نم كرذح ك5 هنأ ملعاو : كلذ يف رجح نبا ةمالعلا لاق

 كل نيبو ءريرقت حضوأو نايب غلبأب اهيلإ كدشرأو ءريذحتلا متأ هترايز
 :درو ثيح بقاوعلاو ةعحيطقلا كسفن ىلع تيشخ هتلمأت نإ ام اهتافآ نم

 ءءافج #2 هترايز كرت يف نأ كل نيبف ؛ينافج دقف ينرزي ملو جح نم»

 «ينسلا نبا هانعمب هاور ؛ينافج دقف ينرزي مل نم» :ريئملا رديلا يفو
 نبالو «ءاخسلا نع دعبلاو عبطلا ظلغ وأ ةلصلاو ربلا كرت :هانعم نأ رمو

 :ًاعوفرم رمع نبا نع كلام بئارغ يف ينطقرادلاو «لماكلا يف يدع
 هاور نم ملعأ ال :يدع نبا لاق «ينافج دقف ينرزي ملو تيبلا جح نم»

 زواج دق ًابيرغ ًاثيدح هثيداحأ يف رأ ملو لبش نب نامعنلا ريغ كلام نع
 .هركذأف دحلا

 انثدح :لاق لبش نب نامعنلا قيرط نم نيسحلا نب ىيحيلو
 هللا مرك يلع نع يلع نب دمحم نع رباج نع ينيدملا لضفلا نب دمحم
 يف ينراز امنأكف يتوم دعب يربق راز نم» :ًاعوفرم هنع يضرو ههجو

 نب دمحم ريغ هنأ يضتقي ينيدملا :هلوق 4ينافج دقف ينرزي مل نمو يتايح

 لمتحي رباجو «ئراخب لزن يفوك كاذ نأل ءهوبذك يذلا ةيطع نب لضفلا
 هايأ كلردأ دقف ةيفنحلا نبا ناك نإ يلع نب دمحمو «هريغو يفعجلا هنأ

 قيرطلا اذه ريغ نم ركاسع نبا هاورو «عطقنم وهف رقابلا ناك نإو ًايلع
 موهغم الف ًاديق سيل جح ركذ نأ رمو ءيلع نع عفرلاب حيرصت ريغ نم
 هركذ عامس دنع و هيلع ةالصلا مدع يف لعج و هنأ كلذ ديؤيو هل

 نأ ءافجلا نم» :لاق لي هنأ ًالسرم ةداتق نع حص دقف ءاضيأ ءافجلا

 ةردقلا عم ةرايزلا كرت نيب نأ ملعي هبو ؛ّيلع يلصي الف لجر دنع ركذأ

 م



 ءافجلا يف ءاوتسا فيرشلا هركذ عامس دنع فَي هيلع ةالصلا كرتو اهيلع

 هل لصحي نأ هترايز كرات ىلع ذئنيح ىشخيف ؛يناثلاو لب ءلوألا هانعمب

 مامس دنع و هيلع ةالصلا كرت يف درو ام ريظن حئابقلاو تابوقعلا نم

 هنوكو ءأيقش هنوكك ةعينش ةحيبق فاصوأب ًافوصوم نوكي ًاقلطم وأ هركذ
 .هلوسرو هللا نم ًاديعب هنوكو ءرانلا لوخد ًاقحتسم هنوكو .فنألا مغار

 .«تابوقعلا هذه عيمجب هي ائيبن نمو «ليربج نم هيلع ًاوعدم هنوكو

 لك ءليخبلا هنأب افوصوم هنوكو ةنجلا قيرط أطخأ دق هنوكو ءقحسلابو
 حيص امل كلذو لَو هيبن هجو ىري ال هنوكو ءهل نيد ال هنوكو لخبلا
 :لاق ةجرد فَي ىقترا املف اورًضحف ربنملا اورضحأ#» :لاق هنأ 8 دنع

 املف ءنيمآ :لاق ةعلاثلا ىقترا مث «نيمآ :لاق ةيناثلا ىقترا مث ءنيمآ

 هعمسن أنك ام ًائيش مويلا كنم انعمس دق !هللا لوسر اي :انلق 445 لزن
 كردأ نم كله يأ  ريخملا نع دُعب لاقف يل ضرع ليربج نإ :46 لاقف

 تركذ نم دعب :لاق ةيناثلأ تيقر املف «نيمآ :تلق هل رفغي ملف ناضمر
 كردأ نم دعب :لاق ةثلاثلا تيقر املف نيمآ :تلق كيلع لصي ملف هدنع

 ةياور يفو «نيمآ :تلق ةنجلا هالخدي ملف امهدحأ وأ هذئنع ربكلا هيوبأ

 نيمآ لق هللا هدعبأف كيلع لصي ملف هدنع تركذ نمو» :نايح نبا اهححص

 ملف هدنع تركذ نم فلنأ مغرو# نسح اهدنس ىرخأ يفو «نيمآ :تلقف

 .«خلإ لجر فنأ هللا مغرأو» ىرخأ يفو «نيمآ :تلق كيلع لصي

 رسكب (مِغر) :هلوقو «كله يأ رسكلا ىكحو مضلاب (َدُعَب) هلوق

 «بارتلا وهو ماغرلاب هقصلأ يأ ءهفنأ هللا مغرأ يأ هحتفو ءمجعملا ةيناث

 :نسح اهدنس ةياور يفو ءزجعلاو لذلا يف لمعتسا مث ء«لصألا وه اذه

 دلع ىرخأ يفو ؛ 8 نيمآ :تلقف كيلع لصي ملف هذدنع تنركذ فنبع يقشأال

 جرد ثالث كاذ ذإ ربنملا ناكو يأ ةئلاثلا ةبتعلا تدعص املف» :يقهيبلا

 نم :لاق كيدعسو كيبل :تلق !دمحم اي :مالسلا هيلع ليربج ينعي لاق

 م
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 هللا هدعيأف راثلا لخدف هل رفغي ملو تامف كيلع لصي ملف هدئنع تركذ

 لصي ملف هدنع تركذ نم نإ» :لاقف ىرخأ يفو «نيعأ :تلقف نيمآ لق

 نم# :ىرخأ يفو ؛«نيمآ :تلقف هقحسأو هللا هدعبأف رانلا لخد كيلع
 .؟نيمآ :تلقف هدعبأ مث هللا هدعبأف كيلع لصي ملف هدنع تركذ

 «؛راثلا لخد ىلع لصي ملف هدنع تثركذ نم هنأ“ يمليدلا ىورو

 يستف هدنع تركذ نم» :لاق 6 هنأ لصتم نسح دنسب 4 هنع ءاجو

 كِيَدُك 9 دح ىلع ًادمع كرت ىنعمب امإ يسنو .«ةنجلا أطخأ يلع ةالصلا

 6 هركذب عمس امل هنأ ىلع لمحيو ءاهباب ىلع وأ 4 انيس اَنثكيلَ كن
 نم نايسنلا أشني مل ام يسائلا فيلكت مدع لحمو .يسن ىتح لغاشت

 يستف عيئرطشلا بعل نميف هولاق امك ءدماعلاك مثأ الإو هريصقتو هيهالت

 .حيحص وأ نسح دنسب 2 هنع ءاجو ءاهتقو نع اهجرخأ ىتح ةالصلا
 وبأ ىورو «ٌيلع لصي ملف هدنع تركذ نم ليخبلا لك ليخبلا» :لاق هنأ
 اذه رم :ة5 يبنلل تلاق اهنأ ةروهشملا ةلازغلا ةصق يف ةيلحلا يف ميعن

 نإ :تلاق ؟يدوعت مل نإ :لاق دوعأو يدالوأ عضرأ ىتح «ينيلخي نأ

 وبأ جرخأو .«كيلع يلصي الف هيدي نيب ركذت نمك هللا يتنعلف دعأ مل

 لصي ملف هدنع تركذ اذإ نم سانلا مألا» :ثيدح ةلمج نم ديعس

 نيد الف يلع لصي مل نم# :مسي مل نم هيف دنسب 85# هنع ءاجو .4ّيلع
 ءهيدلاول قاعلا :سفنأ ةثالث يهجو ىري ال١ :ًاعوفرم ىورو .ةهل
 هيلع هللا ىلصف «هيدي نيب تركذ اذإ يلع ّلصي مل نمو ءيتنسل كرالاو

 .هبحصو هلآو هردق ميظعو هبانجب ناقيلي ًاميلستو ةالص ملسو

 ةردقلا عم 245 هترايز كرتو ةالصلا كرت نيب نأ رم امم ملع دقف

 عيمج نأو ؛هيلع صن امك و هل ءافج امهنم ًالك نأ يف ًايواست اهيلع
 دنع 846 هيلع ةالصلا كراتل تتبث يل ةعينشلا ةحيبقلا فاصوألا هذه

 مدقت امك ةرايزلا كراتل اهريظن تبغي ةي نأ ىشخي كرابملا هركذ جامس
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 هتردق عم ةرايزلا كرت يف نواهت نم هب ربخأو هظفحاو كلذ رضحتساف
 هللا ىلإ عوجرلاو «حئابقلا هذه نم لصنتلا ىلع هل ًالماح نوكي هلعل اهيلع
 ىلإ قلخلا رئاس ةليسوو هتليسو وه يذلا هيب ءافج هكرتب ىلاعتو هناحيس
 . مهبر

 لوبقلاو اضرلا تاحفن» يف يوارضحلا دمحأ خيشلا ةمالعلا لاق

 دقلو :هللا همحر يكملا لامج يتفملا انخيش لاق :ة45 لوسرلا ةرايزل

 كلذب لجو زع هللا مهثروأف اهيلع ةردقلا عم ةرايزلا اوكرت نيريثك اندهاش
 نع مهتعطق تاريخلا نع ةرتفو ءمههوجو ىلع ترهظ ةسوسحم ةملظ
 «كلذ ىلع اوتام نأ ىنلإ ايندلاب مهتلغشو «ىلاعتو هناحبس هللا ةدابع

 .ًارهق اهنم اوعنم نأ ىلإ سانلا ملاظم مهيلع تبلغ نيريثكو

 «يئاغج دقف ينرزي ملو جح نم :ربخ يف جحلا ركذ نأ رم :هيبنت
 ةنيدملا نم برق دقو جح نمم ةرايزلا كرت نأل ىلوألا نايبل وه امنإ
 نم فرصنا اذإ جاح لكل نسيو «جحي مل نمم اهكرت نم حبقأ ةفيرشلا
 «لئنيح هل دكأتت ةرايزلا نإو ءجح لك بقع روزي نأ هريغوأ ًايكم هجح
 ءافج ال هكرتو لضفألا ىلع اذه لمحي لب ًالوأ مدقت ام اذه يفاني الو
 فافج هنإف اهلصأ نم ًالثم ةرايزلا يه يتلا ةنسلا كرت فالخب هيف
 اهرركي مل نم نأو «لضفألا وه جحلاراركتب ةرايزلا راركت نأ لصاحلاو
 نإ الإ ءافج هنم دجو هنأ هيلع قلطي ال ةرم ولو هنم تدجو نأب هريركتب
 كرت نم امأ .هانعم يف رم امل ًازوجت لضفألا كرت ىلع قلطي هنإ ليق
 ىلع ىرج وأ «هتدافتساو ملع ةدافإك اهنم مهأ وه ام ةضراعمل اهرركت
 اهرركت كرتب انه ءافج الف ًالثم هريغ مهيلع موقي نم نودجي ال لايع

 .همالك ىهتنا مهم هنإف كلذ لمأتف ءازاجم الو ةقيقح. ال جحلا رركتب

 داع اذإ ماوعلا رثكأ تيأر دقلو :هللا همحر رجح نبا لضافلا لاق

 يأو راعو ء«صقن يأو صقن كلذ نأ نودعي 885 يبنلا رزي ملو ًاجاح
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 ريصيو «٠ مهدنع فاصوألا فرشأ وه يذلا جاحلا مسأ هنع نوخلسيو راع

 نم دتشإ دقلو ءهتوع دعب هدالوأ يفو لب ءتومي نأ ىلإ مهيف ةلثم كلذ

 هتيب يف عاطقنالا ىلإ هأجلأ ام ةرايز ريغ نم عجر نمل مهصيقنتو مهرييعت
 جحف يناثلا ماعلا يف جاجحلا عم جرخ نأ ىلإ دحأب عامتجالا مدعو

 ءهنع ةعينشلا ةمصولا كلت لاورب ًارورسم احرف هدلب ىلإ عجرو رازو
 يف ترقو هترايز ةمظعو و هتمظع نأ دجت ماوعلا نم كلذ لمأتف

 يف نيميقتسم ريف مهدجت اذكو مهعايط يف تيكستساو :«مهبولق

 «مهيضارأ نع جورخلا اهلجأل نورثؤيو ةرايزلا نورثكي مث مهتلماعم

 ةغيلبلا نويدلاإ نونئيادتي مهنإ ىتح « مهتعتمأو «مهلاومأ شياعمو :مهرودو

 نيح لفاوقلا تيأر اذإو .مهنع ىلاعتو هناحيس هللا يفويو مهنظ نسح عم

 راونألا دجت بجر لك لئاوأ يف بوكرلا وأ راوزلاب ةكم نم جرخت
 نإ ىتح وو هترايز ىلإ نينح مهلو ءاهب مهلو مههوجو ىلع ةيوبنلا

 هللا نم ءاجرلاف لكي هيبن ةرايزو مهتقرافم يف هلهأبو هسفنب ىخسي ناسنإلا
 وحسميو مهقئأوبو ءانقئاوب صحمي نأ بوتلا لباقو بنذلا رفاغ ميركلا

 يذلا ميحرلا فوؤرلا هيبن نمو ءمهتالزو انتالز رفغيو .مهتاطرفو انتاطرف
 عيمجلا ريهطت يف انبر ىلإ مهلو انل عفشي نأ دابلاو رضاحلل هتفأر تمع

 ًافسأ تاربعلا لاسرإ عم لامعألا حالصإ ىلإ انقفويو «تافلاخملا نم

 لضفأل انقفوو :«كلذ انل ىلاعت هللا رسي «تامملا ىلإ تافام ىلع

 ىلع هللا ىلصو :ميحر مجرأو ميرك مركأ هنإ كلاسملا فرشأو يعاسملا

 .نيمآ نولفاغلا هركذ نع لفغو نوركاذلا هركذ املك دمحم انديس
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 صلاخلا ديحوتلاو ةيوبنلا ةرايزلا

 هبوشي ال قداص ناميإو ءصلاخ ديحوت ةقيقحلا يف ةيوبنلا ةرايزلا

 بحاصل رارقإ اهنأل كلذو ءكرش نم ةرذالو ءكرش ةهبش الو ءكرش
 ةئملا مامتو «ناسحإلا لامكو ءلضفلا ميظعب هللا دبع نب دمحم ةلاسرلا

 وه اذهو «ةقداصلا ةضحملا ةيدوبعلاو فرشلا يف ةبترلا ةياغو ؛فورعملاو

 نم اهيلإ رغسلا وأ ةرايزلا عنم نأ نيمورحملا ضعب ليخت امأو ؛ديحوتلا نيع
 ليخت وهف كرشلا ىلإ يدؤي امم كلذ نأو «ديحوتلا ىلع ةظفاحملا باب
 روبقلا ذاختا وه كلذل يدؤملا نأل هتلابخو هليخعتم ةوابغ ىلع لد لطاب

 ثيداحألا يف درو امك ءاهيف روصلا ريوصتو ءاهيلع فوكعلاو ءدجاسم
 قرفلا ملعي لقاع لكو «كربتلاو ءاعدلاو مالسلاو ةرايزلا فالخب «ةحيحصلا

 بادآ ىلع ةظفاحملا عم كلذ لعف اذإ يناسنإلا عونلا نأ ققحتيو ءامهنيب

 ًادس ةلمج كلذ عنمب لئاقلا نأو ءةتبلا روذحم ىلإ يدؤي ال ءارغلا ةعيرشلا

 دب ال نارمأ انهو كي هلوسر ىلعو «ىلاعتو هناحبس هللا ىلع لوقتم ةعيرذلل
 .قلخلا رئاس نع هتبتر عفرو 6 يبنلا ميظعت بوجو :امهدحأ ءامهنم
 هتافصو هتاذب درشنم ىلاعتو كرابت برلا نأ داقتععاو ةيبوبرلا دارفإ : يناثلا

 هئناحيس يرابلا ةكراشم قولخم يف دقتعا نمف «هقلخ عيمج نع هلاعفأو

 نم ءيش نع 4و لوسرلاب رصق نمو «كرشأ دقف كلذ نم ءيش يف ىلاعتو
 غلبي ملو ميظعتلا عاونأب 34 هميظعت يف غلاب نمو ءرفك وأ ىصع دقف هتبترم
 بناج ىلع ظفاحو قحلا باصأ دقف ىلاعتو هناحبس يرابلاب صتخي ام هب
 «طيرفت الو هيف طارفإ ال يذلا لوقلا وه كلذو ءًاعيمج ةلاسرلاو ةيبوبرلا
 :ةدربلا يف يريصوبلا لضافلا لاق

 مكتحاو هيف ًاحلم تئش امب مكحاو مهيبن يف ئراصنلا هتعدأ ام عد
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 مظع نم تئش تئش ام هردق ىلإ بسلاو فرش نم تئش ام هتاذ ىلإ بسناو

 مسفب قطان هلع برعسيسف دسح هل سيل هللا لوس مر لضف نإفق

 ةيوفطصملا ةريضضحلا كلت حدم دصق نم لك بطاخي ىنعملاو

 بيلاسأ نم هدارأ بولسأ يأ كولس يف هل ةصخرلاب ةيدمحملا ةدسلاو

 ال هنإف ؛مالسلا هيلع ىسيع يف ىراصنلا هتعدا ام ريغ يوبنلا حدملا

 مكحاو ءهلوسرو هللا دبع لق لب ءكرشلا همازلتسال هيلع مادقإلا زوجي

 تامسو «لالجلا توعنو «لامكلا تافص نم هيف ًاحدم تثش امب

 يف تلذب ول لب ءجرح نم كيلع سيل هيف ةصخحر وذ كنإف «لامجلا
 الإ طحت مل كسفنب هليصحت يف تدجو .كدهجو كتقاط لج كلذ

 تعاط دق ةمظع 46 هتمظع نإف ؛هلامج توعنو هلامك يناعم نم ليلقلاب

 «ةرصايقلا هابج اهل تعضخ دق ةبترم نأش ولعو «ةربابجلا قانعأ اهل

 يف كلساو :ىراصنلا ال راصتألا ةداج هيلع ءارطإلا قيرط يف بكراو

 امك ينورطت الد :ِة3 هنعو ءىرايحلا ال نيدتهملا كلسم هيلع ءانثلا

 يف هللا هحدم دقو فيك «هلوصرو هللا ديع اولوقو ىسيع ىراصنلا ترطأ
 هدابع رمأو ءميظعلا ناقرفلاو ركذلا تايآأ يف هيلع ىنثأو «ديجملا هباتك

 ءايدهم ًايداه هلعجو مركملا هيبث ةرضح يف ةنطابلاو ةرهاظلا بادآلاب

 ماَطأ دمه َلوُمَرلَ عِطي نما :لاقف ءهتعاطب هتعاطو ءهمساب همسا نرقو

 :# يبنلا حدمت مل مل :هل لبق امل هللا همحر ضرافلا نبا لاق هَ
 ارثكأو هيلع ينقملا غلاب نإو ًارصقم يبنلا يف ؛ حنس لك ىرأ

 ىرولاحدمتامرادقمامفهيلع هلهأوه يذلاب ىنثأ هللاذإ

 : ءافشلا يف ضايع يضاقلا لاق

 انم دحاولا اندجوو ءهانركذ ام لالجلاو لامكلا لاصنس تناك اذإ

 ف



 وأ «بسن نم امإ رصع لك يف هل تقفتا نإ نيتنثا وأ اهنم ةدحاوب فرشي

 مظعي ىتح «ةحامس .وأ ءةعاجش وأ «ملج وأ ءملع وأ ءةوق وأ ءلامج

 ةرثأ بولقلا يف كلذب فصولاب هل ررقتيو «لاثمألا همساب برضتو هردق
 نم ردق ميظعب كنظامف ؛لاوب ممر لاوخ روصع ذنم وهو «ةمظعو

 الو «لاقم هنع ربعي الو ءدع هذخأي ال ام ىلإ لاصخلا هذه لك هيف تعمتجا

 .ةوبنلا ةليضف نم لاعتملا ريبكلا صيصختب الإ ةليح الو بسكب لاني
 .برقلاو ءةيؤرلاو ءءارسإلاو ءءافطصالاو «ةبحملاو «ءةلخلاو «ةلاسرلاو

 .ةعيفرلا ةجردلاو ءةليضفلاو «ةليسولاو «ةعافشلاو «يحولاو ءوندلاو
 .دوسألاو رمحألا ىلإ ثعبلاو جارعملاو «قاربلاو ءدومحملا ماقملاو

 ءاولو ءمدآ دلو ةدايسو ممألاو ؛ءايبنألا نيب ةداهشلاو «ءايبنألاب ةالصلاو

 ةنامألاو «ْمُث ةعاطلاو «شرعلا يذ دنع ةناكملاو ءةراذئلاو ةراشبلاو ءدمحلا

 عامسو ءرثوكلاو ءلوسلاو ءاضرلا ءاطعإو «نيملاعلل ةمحرلاو «ةيادهلاو
 عضوو ؛ردصلا حرشو ءرخأت امو مدقت امع وفعلاو «ةمعتلا مامتإو ءلوقلا

 «ةكئالملاب دييأتلاو ءةنيكسلا لوزنو ءرصنلا ةزعو ءركذلا عفرو ءرزولا
 «ةمألا ةيكزتو ء«ميظعلا نآرقلاو «يناثملا عبسلاو .ةمكحلاو باتكلا ءاتيإو

 امي سانلا نيب مكحلاو ءةكئالملاو هللا ةالصو ءىلاعت هللا ىلإ ءاعدلاو

 .هتوعد ةباجإو «همساب مسقلاو ءمهنع لالغألاو رصإلا مضوو ءهللا هارأ

 نم ءاملا عبنو ءمصلا عامسإو «ىتوملا ءايحإو ءمجعلاو «تادامجعلا ميلكتو

 .نايعألا بلقو «ءسمشلا درو هرمقلا قاقشناو «ليلقلا ريثكتو ؛ عياصألا

 ءىصحلا حيبستو «مامغلا ليلظتو «بيغلا ىلع عالطالاو «ءبعرلاب رصنلاو

 طيحي الو «لفتحم هيوحي ال ام ىلإ «سانلا نم ةمصعلاو «مالآلا ءاربإو
 يف هل ىلاعت هللا دعأ ام ىلإ «هريغ هلإ ال هب هلضفمو كلذ هحنام الإ هملعب

 ةداعسلا بتارمو «سدقلا تاجردو ءةماركلا لزانم نم ةرخآلا رادلا

 .ىهتنا مهولا اهينادأ نود راحيو «لوقعلا اهنود فقت يتلا ةدايزلاو ىنسحلاو
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 «هلاضفإ نم ةطسبو «هلابقإ نم ةرذب ائيلع نمي نأ ميركلا هللا لأسن

 .لآلاو بحصلاو 6# يبنلا هاجب لامآلا انغلبيو
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 فيرشلا ربقلا ةرايز بابحتسا يف هقفلا ةمئأ صوصن

 دشو 85 يبنلا ةرايز ةيعورشم يف ملاصلا فلسلا ةمئأ بغر

 ةعيرشلا بحاص ىلإ برقأو ةقيقحلاب انم فرعأ مهو - كلذ ىلإ لحرلا
 نايبو ةعيرشلا رارسأ ةفرعم يف مهمالكب ىدتهيو مهب ىدتقي نيذلاو
 مهمهفب الو مهب قئن ال انك اذإو ءةيوبنلا ثيداحألاو ةينآرقلا صوصنلا

 يبتلا ةثروو نيدلا ةمثأ مهو ؟لخآأن نمعو ؟يدتقن نمبف ميلسلا حيحصلا

 2 نيمألا

 هللا يضر مالعألا ءاملعلا كئلوأ هلاق ام ديدش راصتخاب ضرعتسنلو

 ىلع اوقفتا حلاصلا فلسلا نم ةمألا ءاهقف نأ فصنملل رهظي هبو ءمهنع

 نم نأو ءهنودب وأ لخرلا ذشب 65# ىفطصملا ةرايز بوجو وأ بايحتسا
 صوصنلا فلاخو عدتبا دق لحرلا ذشل ةبجوتسملا ةرايزلا ميرحتب لاق

 .ىرخألا بهاذملا نع ًالضف هبهذم ءاهقف قابطإو ةحيرصلا

 فورعملاب ميلستلاو ؛لوقلا نم ذاشلا كرت ىهتلا يلوُأب ىلوأف
 .ناعتسملا هللاو ءهب لمعلا ىلع ةمألا تقبطأ يذلا روهشملا

 : سنأ نب كلام ةنيدملا ملاع

 يذلا سنأ نب كلام ةنيدملا ملاع هرصع يف ةنسلا لهأ مامإب أدبثو

 «لبإلا دابكأ هيلإ تبرضو ؛لاحرلا هيلإ ثدشو ءًاملع ضرألا قابطأ الم

 مارتحالاو ميظعتلاو ريقوتلا يف هفقاومف ءهنم ملعأ ًاملاع سائلا دجي ملو

 يوبنلا دجسملا نم اهيف امب ةرونملا هتنيدمو هدهاشمو 8 يبنلا رئآمل
 تحفط كلذ يف هرابخأف ءاهبارتو لب «ةفيرشلا ةنكمألا رئاسو فيرشلا

 ييحتسأ :لوقيو ةئيدملاب بكري ال ناك هنأ رهتشا دقف ءمجارتلا بتك اهب
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 ركذ اذإ ناكو :َو هللا لوسر نامثج اهيف ةنيدم يف بكرأ نأ هللا نم

 ىلإ ؛هئاسلج ىلع كلذ بعصي ىتح ىنحنإاو هنول ريغت هدنع 285 يبنلا

 هب ىئلاعت هللا هزيم يذلا نإ لب «كلذ يف ةروهشملا هفقاوم نم كلذ ريغ

 نم كلام هيلع ناك امل وه امنإ هئاسلج بولق يف ةميظعلا هتبيه نم
 يف روصنملا رفعج ابأ هترظانم ةصقو دلك يبنلل ريدقتلاو ريقوتلا ميظع

 دنع 6 هللا لوسر لابقتساب هل هرمأو «يوبنلا دجسملا يف توصلا عفر

 هذه ؛مدآ كيبأ ةليسوو كتليسو هنإ :هل هلوقو «فيرشلا هربق مامأ ءاعدلا

 .ملع ىلع ران نم رهشأ ةصقلا
 ةرايزلا بابحتسا ىري ًاكلام نأب لوقلا تابثإ لصاحلا ليصحت نمف

 يفو وي يبنلاب سادلا بولق طبر يف وه نم وهو و يبنلا ربقل
 وه يذلا 46 هترايز مدع ىري هنأ لقعي فيكف ءهعم بدأتلا ىلع ثحلا

 رايخو ؛ماركلا ةباحصلا دهع ذنم نوملسملا هيلع ام ةفلاخمو ءافجلا نيع

 .هتضورب كربتلاو ءهيلع-مالسلا لجأل ةرايزلا ىلع صرحلا نم نيعباتلا

 .55 هيمدق ءىطاومو ءهيدب سمالمو
 دش وأ ةرايزلا ةهاركب لوقلا كلام مامإلا ىلإ مهضعب بسن دقو

 هيلع بذكو كلام ىلع .ءارتفاو مهف ءوسو لهج اذهو ءاهيلإ لاحرلا
 لقي مل اكلام نأ وه هيف كش ال يذلا قحلاو «هلقي مل امب هيلع لّوقتو
 امك وه كلام هلاق يذلا لب « ةرايزلا هركي نم هذصقي ام دصقي ملو كلذ

 نايبلا) يف دشر نب دمحم ديلولا وبأ هلقن يذلا صنلا يف ءاج

 ؛مارحلا تيبلا ةرايزل (ةرايزلا) لاقي نأ هركأ :كلام لاق «(ليصحتلاو

 .رازي 5 يبنلا نوك نأ كلذ مظعأو ؛يبنلا ترؤ :سانلا لوقي ام هركأو

 هجو نم الإ  ملعأ هللاو اذه كلام هرك أم :دشر نب دمحمم لاق

 دقو «ىتوملا يف لمعتست ةرايزلا تناك املف ءةملك نم ىلعأ ةملك نأ

 2/5 يبنلا يف ةرابعلا هذه لثم ركذي نأ هرك ءعقو ام ةهاركلا نم اهيف عقو
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 تادودعملا مايألا :لاقي نأ بحتساو «قيرشتلا مايأ :لاقي نأ هرك امك

 ةريخألا ءاشعلا :لاقيو «ةمتعلا :لاقي نأ هرك امكو «ىلاعت هللا لاق امك

 لاق امك ءةضافإلاب ىمسي نأ بحتسا :ةرايزلا فاوط كتذكو ءاذه وحنو

 هل قتشي نأ بحتساف #تدقَرَع ني مّكْضَفأ 1ةإه» : هباتك يف ىلاعت

 .')ذه نم مسالا

 ربق ىلإ يضملاو «تيبلاب فاوطلا يف ةرايزلا ظفل هرك هنإ :ليقو

 كلذب هلصيل سيل مالسلاو ةالصلا هيلع هربق ىلإ يضملا نأل ءِةيقَو يبنلا

 نم همزلي امل هيداب لعفي امنإو تيبلاب فاوطلا كلذكو ءهب هعفنتي الو

 هللابو ءلجو زع هللا دنع نم كلذ ىلع باوشلا يف هتبغرو ءهلعف

 .دشر نبا مالك ىهتنا .قيفوتلا

 يبأ نع يلقصلا قحلا ديعل «بلاطملا بيذهت» باتك يف ءاجو

 نأل 46 يبنلا ربق انرز :لاقي نأ كلام هرك امنإ :لاق هنأ يكلاملا نارمع

 . ةيجاو 4 يبنلا هربق ةرايزو ءاهكرت ءاش نمو ءاهلعف ءاش نم ةرايزلا

 ةرايزلا ركذت ال نأ يغبني ءةبجاولا ننسلا نم ينعي :قحلا دبع لاق

 ءكرث ءاش نمو مهراز ءاش نم نيذلا ءايحألا ةرايز يف ركذت امك هيف

 .هأ. رازي هنأ ىمسي نأ نم ىلعأو فرشأ 6 يبنلاو

 ةيكلاملا ءاهقف مالك

 : ضايع يضاقلا

 نم وهو  ىسوم نب ضايع لضفلا وبأ يضاقلا ظفاحلا مامإلا لاقو
 ننس نم ةنس لَو هربق ةرايزو :ةءافشلا» هباتك يف  ةيكلاملا ةمئأ

  4١دشر نبال ليصحتلاو نايبلا ج١8 ص1١5.

 كل



 .ها "هيف بغرم ةليضفو ءاهيلع عمجم نيملسملا
 : ؛ةئيدملا ىلإ زرأيل ناميإلا نإ» :ثيدح حرش يف لاقو

 دعي مث ءاهيلإ لحري هب ردصلا حرشنم ناميإلا تباث لك ناكف)
 هراثآو هدهاشمب كربتلاو 65# يبنلا ربق ةرايزل اننامز ىلإ تقو لك يف كلذ
 «ضايع يضاقلا مالك اذه .(نمؤم الإ اهيتأي الف ماركلا هباحصأ راثآو
 .؟”باوصلاب ملعأ هللاو

 :ةيكلاملا ةمئأ ةيقب لاوقأ
 يبأ خيشلا نع يلقصلا قحلا دبعل بلاطملا بيذهت باتك يف ءاج

 ينعي :قحلا ديع لاق «ةبجاو 8و يبنلا ربق ةرايز نأ :يكلاملا نارمع
 .ةبجاولا نئسلا نم

 نم روبقلا ةرايز يف ىكح نأ دعب ديز يبأ نبال رداونلا باتك يفو
 دحأب ءادهشلا روبق يتأي ؛لاق كلام نع ةعومجملا نعو بيبح نبا مالك
 .هيعيجض ىلعو ِكْللَو هربق ىلع ملسي امك مهيلع ملسيو

 دجسم لخد اذإ لوقيو :بيبح نبأ لاق : ضايع يضاقلا لاقو

 ءاتير نم انيلع مالسسلا هللا لوسر ىلع مالسو هّللإ مس :لوسرلا

 باوبأ يل حتفاو «يبونذ يل رفغا مهللا «دمحسم ىلع هتكئالمو هللا ىلصو
 . (ميجرلا ناطيشلا نم ينظفحاو « كعتنجو كتمحر

 اهولخد وأ اهنم اوجرخ اذإ ةنيدملا لهأ تيأرو :مساقلا نبا لاق
 ةنيدملا لهأ نيب قرفف :يجابلا لاق ءيأر كلذو :لاق ءاوملسف ربقلا. اوتأ
 مل اهب نوميقم ةنيدملا لهأو «كلذل اودصق ءابرخلا نأل «ءءابرغلاو

 اللا /؟ يووتلل ملسم حيحص حرش قفرغز
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 .ضايع يضاقلا هاكح ام ىهتنا .ميلستلاو ربقلا لجأ نم اهودصقي

 نأ ىلع هتلالدو «كلذل اودصق ءابرغلا نإ :يجابلا لوق رظناو

 .ميلستلاو ربقلا لجأ نم ةنيدملا اودصق ءابرغلا

 نب نمحرلا دبع نب هللا ءاطع نب ميركلا دبع دمحم وبأ لاقو
 مزتلا يتلا هكسانم يف يكلاملا نسحلا نب ىسيع نب دمحم نب هللا دبع

 :كلام بهذم روهشم اهيف

 قبي مل عورشملا هجولا ىلع كترمعو كجح» كل لمك اذإ :لصف
 ءاعدلاو فو يبنلا ىلع مالسلل 5 هللا لوسر دجسم تايتإ الإ كلذ دعب

 نم هيف ام ةرايزو «عيقيلا ىلإ لوصولاو ءهيبحاص ىلع مالسلاو ءهدنتع

 يغبني الق 5 لوسرلا دجسم يف ةالصلاو ؛نيعباتلاو ةباحصلا روبق
 . هكرت كلذ ىلع رداقلل

 4# يبنلا ىلع مالسلل 5 هللا لوسر دجسم ثايتإ) :هلوق ىلإ رظناو
 . عوضوملا يف حيرص ورهف 4(هدنع ءاعدلاو



 ةيفنحلا ةمئأو ةفينح وبأ مامإلا

 تاك أذ هنأ ةقينح يبأ نع نسحلا قوز دقو :بابللا حرش يف لاق

 أدب نإو ةرايزلاب ينثي مث جحلاب أدبي نأ جاحلل نسحألاف ءًاضرف جحلا

 . "اما. زاج ةرايزلاب

 حتفا عمو يف يفتحلا مامهلا سس لامكلا ققحملا مامزلا لاقو

 انخياشم لاق لَك يبنلا ربق ةرايز يف ثلاثلا دصقملا :''”«ريدقلا
 ؛يسرافلا كسائم# يفو :؛تابودنملا لضفأ نم :ىلاعت هللا مهمحر

 .ةعس هل نمل بوجولا نم ةبيرق اهنأ :«راتخملا حرشااو

 :هصن أم مالك دعب لاق مث

 ربق ةرايزل ةينلا ديرجت فيعضلا دبعلا دنع عقي اميف ىلوألاو

 هللا لضف حتفتسي وأ ءدجسملا ةرايز مدق اذإ هل لصح اذإ مث ءلو يبنلا
 245 هميظعت ةدايز كلذ يف نأل ءاهيف امهيوني ىرشخأ ةرم يف هناحبس

 .ها. هلالجإو

 :لاقف يريمشكلا ةمالعلا هيلع قلعو

 نودشي اوناك فلسلا نم فولألا فالآ نإف «يدنع قحلا وهو»

 مهتاين ديرجتو « تايرقلا مظعأ نم اهلومعزؤيو دا يبنلا ةرايزل مهلاحر

 ةرايز نووئي اوناك لب «ٌلطاب ةكرابملا ةضورلا نود دجسملل تناك اهنأ
 . "اها «اعطق لك يبنلا ربق

 ا عبا ؟ راتشملا ردلا ىلإ راثحملا در 600

 .7957/؟ مامهلا نب لامكلل ريدقلا ممتف حرش (؟)
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 عامجإب يأ «ةبودنم :هلوق» «راتخملا ردلا ىلع راتحملا در» يفو

 حرش» يف هركذ «ةبجأو ليق لبا :هلوق ««بابللا» يف امك نيملسملا

 هركذو «ةيوفطصملا ةرايزلا يف ةيوبنلا ةردلا» يف هتنيب امك :لاقو .4بابللا

 | .6'اهل رصتناو :لاق ءرجح نبا نع ؛حنملا» ةيشاح يف يلمرلا ريخلا
 هللا يضر ةفينح وبأ مامإلا راز املو :ًاضيأ «ريدقلا حتف» يف ءاجو

 :لاقو #8 فيرشلا هربق مامأ فقو ةنيدملا هنع

 اكاضرب ينضراو كدوجب يل دج ىرولا زنك اي نيلقشلا مركأ اي
 اكاوس مانألا يف ةفينح يبأل نكي ملو كنم هوجلا يف عماط انأ

 :لاق ثيح براق نب دإوس ليلجلا يباحصلاب كلذ يف ىدتقا دقو

 براق نسب داوس نحمًاليتف نغمب ةبارق وذ ال موي ًاعيفش يل نكشف

 ,؟ تار راتخملا ردنأ ىلإ راتحسملا در 22
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 ةيعفاشلا ةمئأ لاوقأ

 : يزاريشلا قاحسإ وبأ مامإلا

 بحتسُيو :«بذهملا» هباتك يف يزاريشلا قاحسإ وبأ مامإلا لاق
 6 يبنلا نأ امهنع هللا يضر سايع نبا هاور امل 25 هللا لوسر ربق ةرايز
 دجيسم يف يلصي نأ بحتسيو :«يتعافش هل تبجو يربق راز نم» :لاق

 اميف ةالص فلآ لدعت اذه يدجسم يف ةالص» :6 هلوقل 85 هللا لوسر
 . 0:دجاسملا نم هاوس

 :يوونلا مامإلا

 هياتك يف يوونلا فرش نب نيدلا ييحم ايركز وبأ مامإلا لاق
 مهأ نم ه6 هللا لوسر ربق ةرايز نأ ملعإو :«بذهملا ىلع عومجملا»

 ةكم نم نورمتعملاو جاجحلا فرصنا اذإف «يعاسملا حجنأو تابرقلا

 يونيو لي هترايزل ةئيدملا ىلإ اوهجوتي نأ ًادكأتم ًابابحتسا مهل بحتسا
 . هيف ةالصلاو دجسملا ىلإ لحرلا دشو برقتلا ةرايزلا عم رئازلا

 ربق ةرايزو ءمزمز ءام برش نسُيو :«جاهنملا» هباتك يف ًاضيأ لاقو

 ."7جحلا غارف دعب و هللا لوسر
 ىلإ هجوت !ذإ بحتسي# :دازو :؛كلذ لثم حاضيإلا يف لاقو

 هرصب عقو اذإف ؛هقيرط يف هيلع ميلستلاو ةالصلا نم رثكُي نأ كي هترايز

 17 ع مج عرومجملا نمض بذهملا رظنإ 4)

 ةيورافك مع عومجملا فش

 كيسائملا يف ماضيإلا هباتك رظناو 0١728 مال هيلع يلحملا حرش نصمسف جاهنملا فرش

 . ة8ا/ نص

 م؟



 ميلستلاو ةالصلا نم هداز اهب فّرْغي امو اهمرج-و ةنيدملا راجشأ ىلع

 .'!"(هنم اهلبقتي نأو هترايزب هعفني نأ ىلاعت هللا لأسيو ءلي هيلع

 : يلحمملا مامإلا

 هع رش يف يلحملا دمج نب دمحم نيدلا لاللج مامؤلا كلذكو

 يضف :لاقو هررقو يرونلا مامؤإلا هبثك أم ىلع رقأ ؛جاهنملا» ىلع

 «لماكلا» يف يدع نبأ ةأور «ينافج كقف ينرزي مشو جح نم# : ثيدحلا

 ,''”(يتعافش هل تبجو يربق راز نم» :هريغو ينطقرادلا ىورو :هريغو

 .يلمرلاو « يمتيهلا رجح نبأو .يراصنألا ايركز مامإلا

 :يتيبرشلا بيطخلاو

 هباتك يف يراصنألا ايركز ىيحي وبأ مالسإلا خيش مامإلا كلذك

 ."7(بالطلا جهنم ىلع باهولا ختف»

 يمتيهلا رجح نب دمحأ نيدلا باهش ثدحملا هيقفلا مامولا كلذكو

 ه« هيل رصتنأو - بجي : ليق لب ؛نسيو :لاقو ؛؟جاهتملا» ىلع هحرش يف

 دحأ لكل لكي هللا لوسر ربق ةرايز - لضم لاض ؟اهبلط يف عزانملاو
 مل لفاح باتك يف اهب قلعتي ام عيمجو اهبادآو اهتلدأ عم كلذ تنيب امك

 يوبنلا فيرشلا ربقلا ةرايز يف مظنملا رهوجلا» :هتيمس هلثم ىلإ قبسأ

 .185ص يووتلل كسائملا يف حاضيإلا 4(

 .176 /؟ جاهنملا ىلع يلحملا حرش 49
 ١. 4 ةص ١ج ايركز خيشلل بالطلا جهنم ىلع باهولا ميتف 06

 .ةرايزلا يأ (5)
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 . '*منلإ 6؟يتعافش هل تيجو ينراز نما ربخ عحلص دقو ؛مركملا

 هحرش يف يلمرلا سابعلا وبأ دمحم نيدلا سمش مامإلا كلذكو

 . ”«جاتحيملا ةياهن جاهنملا» ىلع

 ىلع هحرش يف ينيبرشلا بيطخلا دمحأ نب دمحم مامإلا كلذكو

 تابرقلا لضفأ نم ل هربق ةرايزف :لاق لب ؛"””جاتحملا ينغم» جاهنملا

 .رمتعمو جاح ريغل ولو

 رهوجلا» هباتك يف يعفاشلا يكملا يمتيهلا رجح نبا مامإلا لاق

 كايإو هللا ينقفو ملعا :ةمركملا يوبنلا فيرشلا ربقلا ةرايز يف مظنملا

 46# هترايز نأ «هتاضرم ىلإ ةعراسملاو «ةي هيبن تايصوصخ مهفو هتعاطل

 .سايقلابو ءةمألا عامجإو ءةنسلاو «باتكلاب ةبولطم ةعورشم

 :لاق مث ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا درس مث

 عرشلا ةلمح ةمثألا نم ةعامج لقن دقف نيملسملا عامجإ امأو
 ءاهيلع عامجإلا فالخلا لقن يف لّوعملاو رادملا مهيلع نيذلا فيرشلا

 فلسلا نم ءاملعلا رثكأو «ةبودنم وأ ةبجاو اهنأ يف مهنيب فالخلا امنإو

 .اهبوجاو نود اهبدن ىلع فلخلاو

 ولو اهيلإ رفسلا وحن نم اهتامدقم عم يهف نيلوقلا نم لك ىلعو
 نم 26 هدجسمب ةالص وأ فاكتعا دصق اهل مضي نأ نود طقف اهدصقب

 . يعاسملا حجنأو تابرقلا مهأ

 .تابجأولا ةجرد نم برقت اهنإ :ةيفنحلا لاق مث نمو

 1552 /# جاتحملا ةفحستا (آ)

 ,2ش1 7ص ١ يئيبرشلا بيطخلل جاهنملا ع جاتسملا ياعم قفز
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 «ةبجاولا ننسلا نم ينعي «ةبجاو اهنإ :ةيكلاملا ةمئأ ضعب لاقو

 رون سمطنا نم الإ اهيف كشي ال ةحيرص ةحيحصص ثيداحأ كلذل لديو

 :ةياور يفو «يتعافش هل تبجو يربق راز نم#» :ِههلَك هلوق اهنمو ءهتريصب
 .ثيدحلا ةمئأ نم ةعامج هححص «يتعافش هل تلح»

 اهلك ثيداحالا هذه مث :ىلاعت هللا همحر رجح نبا مامإلا لاق مث

 ًايح لك هترايز دكأت لب «بدنلا يف ةرهاظ وأ ءرثكألا يهو ٌةحيرص امإ

 دش ةليضف ىلع اهب لدتسيف ءدْعُب وأ برق نم نبيتآلا ىثنألاو ركذلل ًاتيمو
 .هأ. ءاسنلل ىتح ةرايزلل رفسلا بدنو .«كلذل لاحرلا
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 هنع هللا يضر يعفاشلا يوونلا مامإلا مالك ليصفت

 بابلا :كسائملا يف ه5ا5 ةنس ىفوتملا يوونلا مامإلا لاق

 .خلإ مركو فرشو خ8 هللا لوسر انديسو انالوم ربق ةرايز يف سداسلا
 ببس ركذو ءاهّدعو ءةمج ءامسأ لك هللا لوسر ةنيدمل نأ ملعا

 جاجحلا فرصنا اذإ :ىلوألا ؛لئاسم بابلا يفو :لاق مث ءاهتيمست

 اهنإف هتبرت ةرايزل و هللا لوسر ةنيدم ىلإ اوهجوتيلف ةكم نم نورمتعملاو
 . يعاسملا حجنأو تابرقلا مظعأ نم

 هللا يضر رمع نيا نع امهدانسإب ينطقرادلاو ءرازبلا ىور دقو
 ىلإ ؛«يتعافش هل تبجو يربق راز نما : 6 هللا لوسر لاك :لاق امهنع

 ءربقلا رادج لبقتسيو «ةلبقلا ربدتسيف فيرشلا ربقلا يتأي مث :لاق نأ
 ام لفشسأ ىلإ ًارظان فقيو «عرذأ ةعبرأ وحن ربقلا سأر نم دعبيو
 قئالع نم بلقلا غراف «لالجإلاو ةبيهلا ماقم يف فرطلا ضاغ «هلبقتسي

 مث ؛ل# هترضحب وه نم ةلزنمو هفقوم لالج هبلق يف ًارضحتسم ايندلا
 اي كيلع مالسلا :لوقيف رصتقيلو ءهتوص عفري الو هللا لوسر ىلع ملسي
 :لقيلف هللا لوسر ىلع مالسلاب ءاصوأ دق دحأ ناك نإ مث ءهللا لوصر

 هجو ةلابق لوألا هفقوم ىلإ مجري مث «نالف نم كيلع مالسلا

 نمو ءهبر ىلإ هب عفشتيو «هسفن قح يف هب لسوتيو 2885 هللا لوسر
 ربق دنع أسلاج تنك :لاق يبتعلا نع انباحصأ هاكح ام هلوقي ام نسحأ
 هللا تثعمس ءهللا لوسر اي كيلع مالسلا :لاقف يبارعأ ءاجنف لو يبلا

 رسفعتساو هللا اورئكتسا» كوكا مهشتا اوملظ ذإ َمُهَتأ َوْلَوط :لوقي
 ىلإ كب ًاعفشتسم يبنذ نم ًارفغتسم كتنج دقو «ةيآلا «لونيلا مدل

 : لوقي أشنأ مث « يبرر

 مكألاو عاقلا نهبيط نم باطف همظعأ عاقلاب تنفد نم ريخاي

 هه



 ُمركلاو دوجلا هيفو فافعلا هيف هتكاس تننأ ربقل ءادفلا يسفن

 ُمدقلا تّلز ام اذإ طارصلا ىلع هتعافش ىجرت يذلا عيفشلا تنأ

 ملقلا ىرج ام مكيلع مالسلا ينم ًانبأامهاسنإ الف كابحاصو

 مونلا يف 5 هللا لوسر تيأرف «يانيع يئتبلغف فرصنا مث :لاق

 .4هل رفغ دق ىلاعت هللا نأب هرشبو يبارعألا قحلا !يبتع ايف : لاقف

 اذإو :لاق نأ ىلإ ءدحأب ءادهشلا روبق روزي نأ بحتسيو :لاق مل

 أمي وعديو ؛نيتعكرب دجسملا عدوي نأ بحتسا ةنيدملا نم رفسلا دارأ

 . خلإ ءاعدلاو مالسلا وحن ديعيو ءريقلا يتأيو « بحأ

 مرا



 ةرايزلا ةلأسم يف ةلبانحلا ةمثنأ صوصن

 بحتسيو :ةمادق نب هللا دبع نيدلا ققوم دمحم ونبأ خيشلا لاق
 لاق :لاق رمع نبأ نع هدانسإب ينطقرادلا ىور امل « لي يبنلا ربق ةرايز

 يف ينراز امئأكف يتافو دعب يربق رازف جح نم» :85 هللا لوسر
 . ؛ينايح

 .؛يتعافش هل تبجو يربق راز نم# :ةيأور يفو

 نع ثيل نع ناميلس نب صفح انثدح ديعس لوألا ظفللاب هاور
 طيسق نب ديزي نع هللا دبع ةياور يف دمحأ لاقو ءرمع نبا نع دهاجم
 الإ يربق دنع ٌيلع ملسي دحأ نم ام” :لاق كف يبنلا نأ ةريره يبأ نع
 .«مالسلا هيلع درأ ىتحح يحور يلع هللا در

 ذخأي ال ماشلا قيرط ريغ نم ينعي طق جحي .مل يذلا جم اذإو

 دصقي نأ يغبنيف «ثدحس هب ثاحي نأ فاخأ ينأل ةديدملا قير ىلع

 .هريغي لغاشتي الو ءقرطلا رصقأ نم

 ءاجف 846 يبنلا ربق دنع ًاسلاج تنك :لاق يبتعلا نع ىوريو
 ٌوْلَو# :لوقي هللا تعمس !هللا لوسر اي كيلع مالسلا» :لاقف يبارمأ
 درا غشت رشنتتاو هلل ارزتنتنا, ةوتحب حّويشتا اونللُك دإ كت
 ىلإ كب ًاعفشتسم يبنذل ًارفغتسم كتنج دقو 0

 :لوقي دشلأ مث يبدل

 ٌمكألاو عاقلا نيهبيط نم باطف همظعأ عاقلاب تشفد نم ريخاي

 ٌمركلاو دوجلاهيفو فافعلا هيف هنكانس تنأ ربقل ءادفلا يسفن
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 يف للي يبنلا تيأرف «تمئف ينيع ينتلمحف «يبارعألا فرصنا مث

 ينغملا) .هل رفغ دق هللا نأ هرشبف يبارعألا قحلا !يبتع اي :لاقف مونلا

 .(6ة 5ص جا ةعادق نبال

 :ةمادق نب جرفلا وبأ

 يلبنحلا ةمادق نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ نيدلا سمش خيشلا لاق

 :ريبكلا حرشلا هباتك يف

 ربقو هيلو يبنلا ربق ةرايز بحتسا جحلا نم غرف اذإف :(ةلأسم)

 235 يبنلا ىلع مالسلا دنع لاقت ةغيص ةمادق نبا خيشلا ركذ مث

 اَوُمكلُع ذإ مكه ْوْلَوظ :قحلا كلوقو تلق كنإ مهللا :لوقي نأ اهيفو

 ابك هنأ اردَجيل نونا هليل ركنتساَو هلل اورئئتشلا ةواكحب جوست

 مهللا «هتايح يف هاتأ نمل اهتبجوأ امك ةرفغملا يل بجوت نأ بر اي

 «نيرخآلاو نيلوألا مركأو . نيلئاسلا حجنأو ؛ نيعفاشلا لوأ هلعجإ

 .نيمحارلا محرأ اي كتمحرب

 لاق «هليبقت الو 5# يبنلا ربق طئاحب حسمتلا بحتسي الو :لاق مث
 لهأ نم ملعلا لهأ تيأر :مرتألا لاق ءاذه فرعأ ام :هللا همحر دمحأ

 وبأ لاق «نوملسيف ةيحان نم نوموقي لَك يبنلا ربق نوسمي ال ةنيدملا
 ربثملا امأ :لاق ءلعفي امهنع هللا يضر رمع نبا ناك اذكهو :هللا دبع

 نبأ ىلإ رظن هنأ يراقلا دبع نب هللا دبع نب ميهاربإ هاور ام هيف ءاج دقف

 ىلع اهعضي مث ربنملا نم 8 يبنلا دعقم ىلع هدي عضي وهو رمع

 .(5560 ص 77ج ريبكلا معرشلا) هأ ءههجو
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 : يتوهبلا روصنم
 نع عانقلا فاشك» هباتك يف يتوهبلا سنوي نب روصنم خيشلا لاق

 : ؟عادقإلا نئم

 يريقو 2 يبنلا ربق ةرايز هل بحتسا جحلا نم عرف اذإو : لصف

 رمع نبأ نع ينطقرادلا ثيدحل امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ هيبحاص

 ينراز امنأكف يتافو دعب يربق رازف جح نم» :ِك هللا لوسر لاق :لاق

 .«يتايح يف
 لوألا ظفللاب ءاور «يتعافش هل تيجو يربق رأز نم# :ةياور يفو

 , كطيعتم

 بابحتسا 25 هريق ةرايز بابحتسا مزال : هللا رصن نيا لاق :هيبنت

 دش نودب نكمت ال هجح دعب جاحلل هترايز نآل ءاهيلإ لاحرلا دش

 فاشك) .485 هترايزل لحرلا دش بابحتساب حيرصتلاك اذهف «ءلاحرلا

 .(0ة8ص ؟ج عانقلا

 هيبحاص ربقو 5 يبنلا ربق ةرايز نسو :يحوتفلا خيشلا لاق
 لعجيو ةلبقلا ليقتسي مث هل ًالبقتسم هيلع ملسيف ؛امهنع هللا يضر
 عفرو حسمتلا هركيو ءاهب فاوطلا مرحيو ءوعديو ءهراسي نع ةرجحلا
 .أاهدنع توصلا

 ةرايز نسو :؟بلاطلا ليلد» هباتك يف فسوي نب يعرع خيشلا لاق

 يف ةالصلا بحتستو ءامهيلع هللا ناوضر هيبحاص ربقو 285 يبنلا ربق
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 يفو «فلأ ةئثامب مارحلا دجسملا يفور ءةالص فلأب يهو لي هدجسم

 .(88ص بلاطلا ليلد) .ةتامسمخب ىصقألا دجسملا

 : حلفم نبأ

 «هيبحأص ربقو «هربق ةرايزو 2 يبنلا ىلع ةالصلا بحستو : عورفلا

 .2077”ص 7ج عورفلا) .ةلبقلل ال هل ًالبقتسم هيلع ملسيف
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 لَ ىفطصملا ربقل ىسيع انديس ةرايز

 نع قاحسإ نب دمحم ثيدح نم «كردتسملا» يف مكاحلا جرخأ

 ايأ تعمس :لاق ةبيبح مأ ىلوم ءاطع نع «يربقملا ديعس يبأ نب ديعس
 ًالدع ًامكح ميرم نبا ىسيع نطبهيل» :لي هللا لوسر لاق :لوقي ةريره

 يربق ٌنينأيلو ءامهتينب وأ :ًارمتعم وأ ًاجاح ايف نكلسيلو ًاطسقم امامإو
 هومتيأر نإ ! ينحأ يب يأ :ةريره وبأ لوقي «هيلع ٌندرألَو يلع ملسي ىتح

 .مالسلا كئرقُي ةريره وبأ :اولوقف

 هذهب هاجرخي ملو داتسإلا حيحص ٌثيدح اذه :مكاحلا لاق
 . ةقايسلا

 . حيحص : ؛صيخشلتلا» يف يبهذلا لاقو

 . ”يبهذلا همّلسو .مكاحلا هححص ٌتيدح وه :هيف لاقيف :تلق

 دومحم خيشلا ثدحملا ةمالعلا انوخأ ثيدحلا اذه يف بتك دقو

 :لاقف قاحسإ نبا ةنعنع ةلعب قلعتي ام هيف ركذ ًاديفم ًاثحب حودمم ديعس

 مدع نأ (؟97 ص ا“ مقر ثيدح) «ةراتملا عفر# يف تركذ دقو

 .مدقت ام ىلع دزأ ملو ءرضي ال عامسلاب قاحسإ نب دمحم حيرصت

 امم هولخ هانعم ثيدحلل يبهذلا مث مكاحلا حيحصت نأل كلذو

 فصو نإو مكاحلاو :ناظفاح نامامإ امهو ءامهرظن يف هتحص يف حدقي
 . لهاستلا اذه ربْجَي امم يبهذلا حيحصت نإف « لهاست ضعبب

 قاحسإ نبا حيرصت مدع ربجي ام ىلع اعلطا امبر يبهذلاو مكاحلاو

 هللا يبن ركذ باب  نيلسرملاو ءايبنألا نم نيمدقتملا خيراوت باتك مكاحلل كردتسملا ١

 21 يسيق
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 ٌةريثك ًاقرط ثيدحلا اذهل نأو ةصاخ ءدهاوش وأ تاعباتم نم عامسلاب

 نيرشأتملاو نيمدقتملا ظافحلا نايعأ نم ًٌةعامج نأ ديب «ةددعتم ًاظافلأو

 اذهو يذمرتلا مهنم ءعامسلاب حرصي مل نإو قاحسإ نبا ثيدح نولبقي

 ةمدقم يف سائلا ديس نبا حتفلا وبأ ظفاحلا هل رصعناو هديأو .هبهذم

 .يذمرتلا نئس ىلع هحرش يفو «ةروهشملا «هتريساا

 : ن اتححيحص ناتعباتم

 : ىلوألا ةعباتملا

 دائسإ نع حصأ دانسإب ةددئسعلا يف يلصوملا ىلعي وبأ اهجرخأ

 ذديعس نأ ءرخص يبأ طارخلا دايز نب ديمح- ثيدح- نم كلذو ؛ مكاحلا

 تعمس :لوقي هنع هللا يضر ةريره ابأ عمس هنأ هربخأ يربقمل أ

 نبأ ىسيع نلزنيل هديب مساقلا يبأ سفن يذلاو» :لوقي هو هللا لوسر
 .هركذف 2. . .ميرم

 . 70هئبيجأل !دمحم اي :لاتف يربق ىلع ماق نكل مث# :هيكو

 يف ملسم لاجر نم ٌقودص دايز نب ديمو :دومحم خيشلا لاق

 . يوق ٌعباتم وهف :؛هحيحصلا

 -5 يف ؛ميهافملا) يف هائركذ دقو : يولع نب دمحم هفلؤم لوقي

 بلاطملا» يف رجح نبا ظفاحلا هجرخأ هنأ هيفو ءةرايزلا ةيعورشم نايب

 , #07: 5 ةيلاعلا

 :ةيناثلا ةعباتملا

 نب ديز نب دمحم ثيدح نم ةةنيمثلا ةردلا» يف راجنلا نبا اهجرخسأ

 ,4597ص ١1ج 58084 مقر ثيدح يلصوملا ىلعي يبأ دتسع )١(

 715 ص فلؤملل حمحصت نأ بجي ميهاغم 0
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 د7 هللا لوسر نأ هتع هللا يضر ةريرع يبأ نع يربقملا نع رجاهملا

 ٌنّدُرأل يلع مّلس نئلو» ':هيفو .ثيدحلا ؟...ميرم نبأ ىسيع نإ" :لاق
 , ؟7«هيلع

 لاجر نم ءةقث ١ يندم ؛ذدفنق نبا وه رجاهملا نب ديز نب دمحمو

 . ملسم

 .قاحسإ نب دمحمل ناتعباتم ناتاهف

 وه :؛كردتسملا» يف ةريره يبأو ديعس نيب وار ةدايز نم عقو امو
 نم عامسلاب حيرصتلا هطرشو ءديناسألا لصتم يف ديزملا باب نم
 يف مدقت أمك «ةريرع يبأ نم عامسلاب يربقملا ديعس حرص دقو ءذيملتلا

 هلئف يبهذلاو مكاحملا لاك امك حيححص ثيدحلاف هيلعو 24يلعي يبأ كتلسم#

 ةرايزل رغسلاو «لحرلا ميرم نبا ىسيع دش يف حيرص ثيدحلاو ءامُهْرَد

 اذهو ءمالسلا هيلع ىفطصملا دري مث ؛مالسلاو ةالصلا امهيلع مانألا ديس

 .مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع ءايبنألا ديس عم ءايبنألا بدأ لامك نم

 :ثيدحلا فًّعِض نم ىلع درلا

 :اهنم «ةيهاو للعب هفّعضو ثيدحلا اذه يف مهضعب ملكت دقو

 , ةنيهج ىلوم :لاقيو «ةييبح مأ ىلوم ءاطع ةلاهج

 .قاحصإ نبأ ةلعلع

 .هدانسإ يف قاحسإ نبا ىلع فالتخالا

 بايلا يركش نيسح ذاتسألا قيقحتب راجنلا نبال «ةنيدملا خيرات يف ةنيمغثلا ةردلا» )١(

 .7 78ص 2/75 يبنلإ ةرايز لضف ركذ يف رشع سداسلا
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 ْ : دومحيم خيشلا لاق

 قيرط ىلع الإ علطي مل امل دقتنملا نأل «قحب ةيهاو ٌللع هذهو

 يف ال للعب تسيل ةقيقحلا يف يهو «للعلا هذهب هللع ءطقف قاحسإ نبأ

 .هريغ قيرط يف الو قاحسإ نبا قيرط

 ؟نئسلا» يف يئاسنلا هب جتحا ةئيهج وأ ةبيبح مأ ىلوم ءاطعف

 حرص امك ءةقث وهف 4هنئس) يف يئاسنلا هب جتحا امو +(95117/) مقر

 وه ةقث ظفاح ٌمامإ هنع ىورو .يعبات وهو «ةظقوملا» يف يبعذلا كلذب

 نم روتسملا ثيدحو .نيعباتلا يروتسم نم ءاطع نوكيف «يربقملا ديعس

 يف حالصلا نباك رابك ٍظافُح نم هيلع هيبنتلا ءاج امك لوبقم نيعباتلا

 ىلعي يبأ يتياور يف عقي مل اذه ءاطع نأ ىلع :««ثيدحلا مولع ةمدقم»

 ةريره يبأ نع ديعس ثيدحلا يف لصألاو ءمدقت امك «ةنيمثلا ةردلاو

 .هنع هللا يضر

 يف ديزملا نم هنأل «ءسفي ال هكيشو ذيملعلت دنا نيب خيش لاخدإو

 ” .ديناسألا لصتم
 .اهيلع باوجلا مدقت «قاحسإ نبأ ةنعنع

 .هدانسإ يف قاحسإ نبا ىلع فالتخالا

 يف ةعرُ وبأ حجر دقو ءطقف قاحسإ نبا قيرطب ٌصاخ اذه
 . مكاحلا قيرط (41 /7) ؛للعلا»

 يف حدقي يذلا فالتخالاف «ثيدحلا هي للعي فالتخا لك سيل مث
 ةقث نيب ًافالتخا ناك وأ ءههوجو دحأ حيجرت نكمي ال يذلا وه ثيدحلا

 . فيعضو

 امك ثيدحلا اذهك  تاقث نم ةقث نييعت يف ًافالتخا ناك اذإ امأ
 .ةئبلا رضي الف متاح يبأ نبال ؛ثيدحلا للع» ةعجارم نم ملعي
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 ءاضيأ فالتخالا رضي الف ءهوجولا دحأ ميجرت نكمأ اذإ ًاضيأو
 ىلع فالتخالا اذه نأ ديب ءمكاحلا هجرخأ يذلا هجولا حيجرت مدقت دقو
 .نيعباتم هل نأ مدقت دقو ءطقف قاحسإ نبا

 مل هنأل ثيدحلا يف حدقي ال ضرتعملا مالكو «ححيحص ثيدحلاف

 دوجو عم ءطقف دحاو قيرط ىلع همالك ٌبصناو ؛ثيدحلا قرط عمجي
 .مدقت امك «للع يأ نم ًامامت ةيلاخ ثيدحلل ىرخأ قرط

 ف



 هربق دنع 5 ىبنلا ىلع مالسلاب فلسلا ءانتعإ

 ةباينو ةلاصأ فيرشلا

 ماشلا نم ديربلا دربي ناك هنأ زيزعلا ديع نب رمع نع ضافتسا دق

 .246 هللا لوسر ىلع يل مّلس :لوقي

 :لاقف 26 يبنلا ربق ىتأ رفس نم مدق اذإ ناك رمع نبا نأ حصو

 . هأتبأ اي كيلع

 ريق ىلع فقي ناك امهنع هللا يضر رمع نيا نأ أطوملا يفو

 هللا يضر  رمعو ركب يبأ ىلعو 845 يبنلا ىلع يلصيف 246 يبنلا

 .- امهتع

 هللا يضر رمعو ركب يبأل وعديو :يبنعقلاو مساقلا نبا نعو

 .امهنع

 ىلع ملسي رمع نبا ناك له ًاعفان لجر لأس :نوع نبأ نعو

 ىلع يتأي ناك «ةرم ةثام نم رثكأ وأ ةرم ةثام هتيأر دقل معن :لاق ؟ربقلا

 ءركب يبأ ىلع مالسلا «يبنلا ىلع مالسلا :لوقيف هدنع موقيف ربقلا
 .يبأ ىلع مالسلا

 دعي رابحألا بعكل لاق هنع هللا يضر رمع نأ ماشلا حوتف يفو
 ربق روزتو ةنيدملا ىلإ يعم ريست نأ كل له :سدقملا تيب حتف
 ام لوأ ةنيدملا رمع مدق املو «نينمؤملا ريمأ اي معن :لاقف ؟لَو يبنلا
 .كلي هلا لوسر ىلع ملسو دجسملاب [!دب
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 : لكَ هللا لوسر ربق دنع يكبي هللا دبع نب رباج
 نب دماح انربخأ «يملسلا نمحرلا دبع وبأ انربخأ :يقهيبلا لاق

 انثدح- «يشرقلا سنوي نب دمحم انثدح :يورهلا هللا ديع نب دمحم

 :لاق هنأ ردكتملا نب دمحم نع ىيبأ انثدح ءديبع نب سنوي نب هللا دبع

 بكست انهه :لوقي وهو 5 هللا لوسر ربق دنع يكبي وهو ًارباج تيأر
 نم ةضور يربنمو يربق نيب ام» :لوقي قو هللا لوسر تعمس «تاربعلا

 .44/4 ناميإلا بعش يف يقهييلا هاور «ةئجلا ضاير

 يف دمحأ هجرخأ ثيدحلاو «فيعض هدانسإ :يودنلا قلعملا لاق

 ءاا/845 مقر 9١# 194/7“ هدئسم يف ىلعي ويأو 89"2/ دنسملا

 نب ديز نب يلع قيرط نم (راتسألا فشك هال /9) :هدتسم يف رازبلاو

 .هب رباج نع ردكتملا نب دمحم نع ناعدج

 يتأي نأ ةنسلا نم :لاق هنأ رمع نبا نع هللا همحر ةفينح- وبأ ىور

 نم هريغو دمحأ هاور ام اذه يف لخديو ةليقلا لبق نم هلي يبنلا ربق
 .ربقلا ىلع ههجو ًاعضاو يراصنألا بويأ بأ تاورع نادجو

 3455 يبنلا ربق ىلإ ىتأ كلام نب سنأ تيأر :مهضعب لاق افشلا يفو
 مث 846 يبنلا ىلع مّلسف ءةالصلا حتتفا هنأ تتنظ ىتح هيدي عفرف فقوف
 .فرصتا

 ليج نب ذاعم اذإف 985 هللا لوسر ربنم ىلإ رمع جرخ :رازبللو

 ....ًاذاعم اي كيكيبيام :لاقف و هللا لوسر ربق دثئع يكبي مئاق

 . ثيدذحللا

 قيرط نم هل ةئسلا بناتك رخاوأ يف يورهلا رذ وبأ طظفاحلا جرخأو

 : يدرواردلا لاق :لاق بعستمع انثدحح :لاق « خابطلا نب هفسوي نب كييكورم
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 ىلع ملسف ءاج «رقابلا نب قداصلا يأ دمحم نب رغعج تيأر

 ينأك يئارف ءرمعو ركب يبأ ىلع ملسف «ىنشنا مث 2 هللا لوسر

 هيضخعب نع ةعيشلا ةهةيمض زن أم كلذب هباذكأ يأ ينرسف :لاك وأ < تبحععت

 ينرسي ام هنإو ءهب هللا نيدأ يذلا اذه نإ هللاو :يل لاقف :لاق نيخيشلل

 .!!!ايندلا يل نأو ءهب هللا لعف وأ ءهللا هازخأ :ةيواعمل لوقأ نأ

 نب يلع نأ :رفعج نب هللا دبع نع لئاضفلا يف ينطقرادلا جرخأو

 :لاق مث دنع ءاكبلا لاطأف ىكبف «286 يبنلا ربق ىلإ فرصنا مث

 امتج رخ + نييدهع نييداه امتنتك دق هللا ةمجحرو يوخأ ب مالسلا امكيلعو

 .رمعو ركب بأ : ينعي « نيصيمتح ايندلا نم

 دارأ هيبأ نب دايز نأ :امهريغو يرذالبلاو ءربلا دبع نيآأ ركذو

 :ًادايز عمسيو هبطاخيأ هئبأ ذحأف هملكي ال رهو ةركب وبأ هاتأف . جبحلا

 تنذأ نإف « كانه ةبييح مأو جحلا ديري هنإو «لعفو لعف كابأ نإ :لاقف

 اهي مظعأف هتيجح يه نإو 2و هللا لوسرل ةنايخو ةبيصم اهب مظعأف هلا

 نأ الولف ءكلذ ريغ :ليقو ءةنسلا كلت جحلا كرتف :يرذالبلا لاق

 كلذ ةركب وبأ لاق ام «كرتي ال امم مهدنع جاحلل ةرايزلاو ةنيدملا نايتإ
 ةكمو قارعلاب ناك هنإف :ةنيدملا قيرط ريغ ىلع جحلا نم دايز نكمت عم

 1 .هيلإ برقأ

 نع لري ملأ اممو : هيقفلا ميهاربإ نب قاحسإ :لاق ةءافشلا» يفور

 سمالمو ءهسلجممو («هربقو هربنمعو ءهتضور ةيؤرب كربتلاو «25 هللا لوسر

 يحولاب ليربج لزنيو «هيلإ دنتسي يذلا دومعلاو ؛هيمدق ءىطاومو «هيدي
 ذي



 رابتعالاو «نيملسملا ةمئأو ةباحصلا نم هذصقو هرمع نميو « هيلع هيف

 يناهفصألا فسوي نب هللا دبع انثدح :لاق بعشلا يف يقهيبلا ىور
 انثدح ء.يزارلا حلاص نب دمحم يئكدح «ةكمب سارف نب ميهاربإ ينربخأ

 زيزعلا ديع نب رمع ناك :لاق هنأ نادرو نب متاح نع ىيحي نب دايز
 . مالسلا 45 يبنلا هنع ءىرقيل ةنيدملا ىلإ ًادصاق ديربلاب هججوي

 ءرافصلا هللا دبع ويأ انربخأو ءورمع يبأ نب ديعس وبأ انربخأ
 يبأ نبا انثدح «ينيادملا متاح نب قاحسإ ينثدح. ءايندلا يبأ نبا انثدح
 تثمدق : لاق هنأ يرهملا ديعس يبأ نب ديزي نع ريشب نب حابر نع كيدف

 يل نإ :لاق هتعّدو املف ماشلاب ةفيلخ ناك ذإ زيزعلا دبع نب رمع ىلع
 .مالسلا ينم هئرقأف هي يبنلا ربق ىرتس ةئيدملا تيثأ اذإ ةجاح كيلإ

 رفعج نب هللا دبع هب ُثثدحف كيدف يبأ نب ليعانسإ نب دمحم لاق
 يف اذك) ماشلا نم ديربلاب هيلإ دربي ناك رمع نأ نالف ينريخأ لاقف
 .(١١1-١٠٠1ص مج ناميإلا بعشل عماجلا

 نبأ هاور هنأ ةافشلال حرش يف يراق يلع كلملاو « يجافخلا ركذو

 فئلسلا بأد نم ناك :يجافخلا لاقو .««بعشلا» يف يقهيبلاو ايئدلا يبأ

 امهنع هللا يضر رمع نبا ناكو لي هللا لوسر ىلإ مالسلا نولسري مهنأ

 هللا يضر رمعو ءركب يبألو ءمالسلاو ةالصلا هيلع هل لسريو «هلعفي

 ناك نإو هيلع مّلس نم مالس هغلبي ناك نإو هلي هللا لوسرو ءامهنع
 هسفنب مالسلا هيلع هدرو «هدنع هباطخ ةليضف اذه يف نكل «هنع ًاديعب
 يف يدابازوريفلا هركذو . 55ص ”ج يجافخلل «ضايرلا ميسن» رظنا)
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 .(16؟"ص ةرشبلاو تالصلا#»

 نم  ليبيتلا مصاع يبأ نب رمع نب ركب وبأ مامإلا لاقو
 زيزعلا دبع نب رمع ناكو :توبثلا اهيف مزتلا هل كسانم يف  نيمدقتملا

 مث مالسلا 5# يبنلا ءىرقيل ةئيدملا ىلإ ماشلا نم ًادصاق لوسرلاب ثعبي
 . عجاري

 .هنع هللا يضر زيزعلا دبع نب رمع نع ضافتسا امم اذهو :تلق
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 يوبنلا ربقلا نم عصسي ناذأو مالسو توص

 «ننسلا» هباتك يف يمرادلا هللا دبع دمحم وبأ ظفاحلا مامإلا ىور

 نب ناورم انربخأ :لاق ءةتسلا ةيثيدحلا لوصألا بتك نم ربتعي يذلا
 يف نّدؤي مل ةرحلا مايأ ناك امل :لاق زيزعلا دبع نب ديعس نع دمحم
 نم بيسملا نب ديعس حربي ملو ءمقي ملو ًاثالث 46 يبنلا دجسم
 ربق نم اهعمسي ةمهمهب الإ ةالصلا تقو فرعي ال ناكو «دجيسملا

 خييشلا هلقنو (2 ؛ص ١ج) يمرأادلا ننس نم هأ ءمانعم ركذف دي يبنلا

 ج) هتافلؤم ةعومجم نم ثوملا ينمت ماكحأ يف باهولا دبع نب دمحم
 .(47/ص

 سوماقلا بحاص يدابآزوريفلا نيدلا دجم مامإلا ةياورلا هذه لقنو

 تئجف تججح :نابيش نب ميهاربإ لاقو ١5« 5ص «رشبلاو تالصلا» يف

 لخاد نم تعمسف هيلع تملسف 85 يبنلا ريق ىلإ تمدقتف ةنيدملا

 . مالسلا كيلعو :ةرجحلا

 ورمع يبأ نب ديعس وبأو «ظفاحلا هللا دبع وبأ ائربخأ :يقهيبلا لاق
 ينثدح ءايندلا يبأ نب ركب وبأ انثدح ءرافصلا هللا دبع وبأ انثدح :الاق
 :لاق ميحس نب ناميلس نع لاجرلا يبأ نبأ ينثدح «فكيعس عرب ليوس

 كنوتأي نيذلا ءالؤه !هللا لوسر اي :تلق ءمودلا يف 8ك يبنلا تيأر

 قلعملا لاق .مهيلع درأو معن :لاق ؟مهمالس هقفتأ كيلع نوملسيف

 5١١(2. رثذ ناميإلا بعشل عماجلا) نسح هدائسإ : يودنلا



 عئاقولا هذهل ةيميت نبا دييأت

 ربقلا ذاخعتا نع همالك ضرعم يف عئاقولا هذه ةيميت نبأ خيشلا ركذ

 نأ نم ىوري ام بابلا اذه يف لخدي الو :لاق مث ءدبعي ًانثو وأ ًادجسم

 «نيحلاصلا نم هريغ روبق وأ فك يبنلا ربق نم مالسلا در اوعمس ًاموق
 وحنو «؛ةرحلا يلايل ربقلا نم ناذألا عمسي ناك بيسملا نب ديعس نأو

 . (707”ص ميقتسملا طارصلا ءاضتقا) .ها ءكلذ

 قراوخو تاماركلا نم ركذي ام كلذكو :رخآآ عضوم يف لاق مث

 راونألا لوزن لثم نيحلاصلاو ءايبنألا روبق دنع دجوت يتلا تاداعلا
 ءاهنع رانلا عافدناو ءاهل مئاهبلاو نيطايشلا يقوتو ءاهدنع ةكئالملاو
 بايحتساو «ىيتوملا نم هناريج يف مهضعب ةعافشو ؛ءاهرواج نمعو

 باذعلا لوزنو ءاهدنع ةنيكسلاو سنألا لوصحو ءمهضعب دنع نافدنإلا
 روبق يف امو هيف نحن امم سيل قح اذه سنجف ءاهب ناهتسا نمب

 ةمرحلا نم هللا دنع اهل امو ءهتمحرو هللا ةمارك نم نيحلاصلاو ءايبنألا
 ليصفت عضوم اذه سيل نكل ءقلخلا رثكأ همهوتي ام قوف ةماركلاو
 .(994 ص ميقتسملا طارصلا ءاضتقا) :نم ىهتنا كلذ

+ 



 يميلحلا ظفاحلا مامإلا يأر

 يف يميلحلا نسحلا نب نيسحلا هللا ديع وبأ ظفاحلا مامإلا لاق

 ٍَ# يبنلا ميظعت يف باب وهو ««ناميإلا بعش» نم رشع سماخلا بابلا
 «هلالجإ بوجو نم ليزنتلا يف ءاج ام ركذ نأ دعبو «هريقوتو هلالجإو

 .هل مهريقوتو مهميظعت نم ةباحصلا نع يور امو
 نمف مويلا امأف ءهتبحصو هتدهاشم اوثرو نيذلا نم ناك اذهف :لاق

 يتافو دعب ينراز نم» :لاق هنأ لَك هنع ءاج دقف دلي هترايز هميظعت
 .06'2يتايحح يف ينراز امنأكف

 0/١”". يميلحلا ظفاحلل ناميإلا بعش ؟١21)

 7و



 ركاسع نب ظفاحلا يأر

 فورعملا باهولا دبع نب دمصلا دبع نميلا وبأ ظفاحلا مامإلا لاق

 . ركاسع نبا نميلا يبأي
 2و هللا لوسر رشبلا ديس انديس ةرايز يف ٌرصتخم اذهف ...دعبو

 اهدوزتي ميقملا نه ةلحن هتلعجو ءرئازلل ةفحت هتفلأ ءمّركو مّظعو فّرشو
 «تابرقلا مهأ نم ةمركملا ةسدقملا هتبرت ةرايز تناك ذإ ءرفاسملا

 «تايلطلا لمكأو يعاسملا مجنأ نم ةمظعملا هترضح يف لوثملاو

 دشت هيلإف «تالصلا لصوأ نم دابعلا نم فيرشلا هدجسم ىلإ دصقلاو

 .؟0لامآلا دقعتو رازوألا طحت هيدلو «لاحرلا

 ."*ص (طولطشم) ركاسع نبا نميلا يبأ ظفاحلل رئازلا فاصتإ )4١

 بك



 يدابآزوريفلا مالسإلا خيش مامإلا يأر

 بوقعي نب دصحتم نيذلا دجم مالسإلا خيش مامإلا لاق

 :يداباآزوريفلا

 هيف ةلالد الف «دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت الف :ثيدح امأو

 ىلع ًاليلد هلعج نمو ءكلذ يف ةجح وه لب «ةرايزلا نع يهنلا ىلع
 ىلع عطاق ناهرب هيفو ءهلوسرو هللا ىلع ةءارجلا مظعأ دقف ةرايزلا ةمرُح

 «لالدتسالاو طابنتسالا ةيفيك ةجرد ليل نع هروصقو «هلئاق ةوابغ

 :نيهجو نم ةرايزلا بابحتسا ىلع ٌليلد هيف ثيدحلاو

 هو وهو .ءضرألا عاقب لضفأ لي هربق عضوم نأ :لوألا هجولا
 ذخأو ءهريغ ٍدحأ ةايحب مسقي مل هنأل ءهللا ىلع مهمركأو قلخلا لضفأ

 هلأ َدَحَأ ْدَوط :ىلاعت هلوق يف امك هرصنبو هب ناميإلاب ءايبنألا نم قاثيملا
 درست كوم فس دك قيم بكس نإ مكسثنت# 1 يلا قكس
 رئاس ىلع هلضفب هفّرشو ءةيآلا ''06ةكُسَتَلَو دي مكي ُكَمم اََي
 ررقت اذإف «نييلع يف هتجرد عفرو «نييبنلا هب متخ نأب همّركو .نيلسرملا
 لاحرلا دش بحتسا ضرألا عاقب لضفأ هتيرت نأو نيقولخملا لضفأ هنأ

 .ىلوألا قيرطب هتبرت ىلإو هيلإ
 الو ةنيدملا ذجسم ىلإ لاحرلا دش بحتسُي هنأ :يناثلا هجولا

 نأ روصتي فيكو ِةهَلَي هلع هدصق كاكفنا نيصلاخلا نينمؤملا نم روصتي
 ققحتيو «هترجح دهاشيو «هدجسم لخدي (ة9و يبنلا ردق مظعملا نمؤملا

 ملسيو ربقلاو ةرجحلاأ دصقي ال نأ هعسي كلذ دعب مث ,همالك عمسي هنأ

 ىلإ ةيآلا :تارمع لآ ةروس )1١(

 اياب



 دصق ول كلذكو ءدحأ دنع هب ءافخال ام اذه !؟285 هللا لوسر ىلع

 .دجسملا نع هدصق كفني مل هربق ةرايز

 ناوخإلا ةرايز لضف يف ةحيحصلا ةريثكلا ثيداحألا :ليلدلا نمو
 .ىلوأو ىلوأ دي يبنلا ةرايزف ءهللا يف

 هيلإ .ةرجسهلا نأ كش الو ءأتيمو يح ةبججاو ِللَف هتمرح نأ :اهنمو
 .هتوم دعب كلذكف ءءايشألا مهأ نم هتايح يف تناك

 قح يف اذهو ءروبقلا ةرايز بابحتسا ىلع ةلادلا ثيداحألا :اهنمو
 باتك يف هانطسب دقو :ءفالخ هيف ءاسنلا قحح يفو ؛ هيلع مجم لاجرلا
 ةرايز امأو «5 يبنلا ربق ريغ يف اذه ؛؛نوجحلا ةرايزل نوجشلا ةراثإ»
 .ءاستلاو لاجرلل اهبابحتسا . ىلع عامجإلاف 285 هربق

 ليصحتو ةراجتلل لاحرلا دش زاوج ىلع عامجولا نأ :اهنمو
 .ةيورخألا حلاصملا مظعأ نم هنأل ىلوأ اذهف ءةيويندلا عفانملا

 هيلإ لاحرلا دشو 46 هترايز ىلع يلمعلا سانلا عامجإ :اهنمو
 .اذه انئامز ىلإ هتافو دعب نم جحلأ دعب

 246 هربق ةرايز :يضاقلا لضفلا وبأ لاق «يلوقلا عامجإلا :اهنمو
 هريثكف بابلا يف راثآلا امأو ءاهيلع ٌعمجمم نيملسملا نتس نم ةتس
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 دجسملا ةرايز يه ربقلا ةرايز
 ةيميت نبا خيشلا رابتعا يف

 نأ دعبف ءةرايزلا نع همالك نمض ءاج سيفن يأر ةيميت نبا خيشلت
 دجسملا نود هدحو يدمحملا يوبنلا ربقلل لحرلا دش ةيعدب نع ملكت

 :لاقف عسر

 نم ًاعول ءايبنألا روبق ىلإ رفسلا اولعج هلاثمأو ضرتعملا اذهو
 نأ اونظ ائيبن ربق ةرايز بابحتسا نم ءاملعلا هركذ ام !وأر امل مث ةبرقلا

 :هوجو نم !ولضف ءهيلإ رفاسي امك اهيلإ رفاسي روبقلا رئاس

 بحتسم وهو هدجسم ىلإ رفس وه امنإ هيلإ رفسلا نأ :اهدحأ
 .١عامجولاو صنلاب

 «هئفد دعبو «لوسرلا ةايح يف دجسملل وه رفسلا اذه نأ :يناغلا

 دجسملا ىلإ رفس وهف هيف ةرجحلا لوخد دعبو ءةرجحلا لوخد لبقو
 ربق ىلإ رفسلا هب هبشي نأ زوجي الف «نكي مل وأ كانه ربقلا ناك ءاوس

 ل

 رفسلا ىمسي يذلا  هدجسم ىلإ رفسلا نأ :سداسلا :لاق مث

 رفسلا امأو «ليج دعب ًاليج نتوملسملا هيلع عمجأ ام وه - هربق ةرايزل
 «ناسحإب مهل نيعباتلاو ةياحصلا نم دحأ نع فرعي الف روبقلا رئاس ىلإ

 . نيعباتلا عابتأ نع الو لب

 الو هدجسم ىلإ نورفاسي اولاز ام نيملسملا نأ دوصقملاو :لاق مث

 ملو «مالسلا امهيلع ليلخلا ربقو «ىسوم ربقك ءايبنألا روبق ىلإ نورفاسي

 مهثيجم ةرثك عم ليلخلا ربق ىلإ رفاس هنأ ةباحصلا نم دحأ نع فرعي
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 يذلا لوسرلا دجسم ىلإ رفسلا لعجي فيكف :«سدقملا تيبو ماشلا ىلإ

 .ءايبنألا روبق ىلإ رفسلا لثم هربقل ةرايز سانلا ضعب هيمسي

 ال هنأ :يهو ًادج ةمهم ةدئاف ةيميت نبا خيشلا مالك نم دافتسيف

 لخدي ال مث ءهدحو ربقلا ةرايز ًادصاق هلحر رئازلا ّدشي نأ ًادبأ روصتي

 ةضورو هتالص ةقعاضمو هتاكرب نم ديفتسيل هيف يلصيو دجسملا ىلإ

 ةرايز ًادصاق هلحر رئازلا ّدشي نأ ًادبأ لقعي ال هنأ هلباقيو ءهيف ىتلا ةنجلا

 مالسلل فيرشلا ربقلاب فقي الو ةرايزلا ىلإ هجوتي ال مث هدحو دجسملا
 .امهنع هللا يضر هيبحاصو لَك يبنلا ىلع

 :ًالثم هلوقب ىنعملا اذه ىلإ هترابع يف ريشي خيشلا ىرت كلذلو
 سائلا ضعي هيمسي يذلا لوسرلا دجسم ىلإ رفسلا لعجي فيكف

 ؟ةرايز

 .هدجسم ىلإ رغس وه امنإ هيلإ رفسلا نإ :هلوقبو

 ام وه هربق ةرايزل رفسلا ىمسي يذلا هدجبسم ىلإ رفسلا نإ :هلوقبو
 .نوملسملا هيلع عمجأ

 رشعم انثيب تقرف ىربك ةلكشم لحي سيفنلا ديجلا يأرلا اذهف

 ولو «مالسإلا ةرئاد نع هجرخأو ءاضعب انضعب رّقك اهببسيو «نيملسملا
 يف فلسلا مامإ ةيميت نبا كلسم فلسلل عبتم هنأ ىعدا نم كلس

 َْس مدسل مهب نظلا نسححو مهدصاقع يف رذعلا سانلل سمتلاو ؛هرصع

 .رارقلا راد ةنجلاب اوزافو ءرانلا لوخد نم ريفغ

 ءاوس ءقدص لكب هدذقتعنو «هب هللا نيدن يذلا قحلا وه اذهو

 و يبنلا ةرايزل رفاسم انآ :انم دحاولا لاق ولف ءحرصن مل وأ هب انحّرص

 رفاسم انأ :لاق ولو «فيرشلا هدجسم ةلمجلا يف دصاق وهف ؛هربق وأ

 هتاف هنأ رمألا يف ام ةياغ ءربقلا ةلمجلا يف دصاق وهف دجسسملا ةرايزل

 م



 يذلا ربقلاو دجسملا نيب قيثولا طابترالل هيونيو هذصقي ام لكب حيرصتلا

 ةرايزل رفاسملا نأل 8 هتاذ 2465 يبنلا دصق نع ةرابع ةقيقحلا يف وه

 .226 يبنلا ىلإ ةقيقحلا يف رفاسم وه ربقلا

 امنإ نحنو ءرفاسم هيلإ هجوتي الو هدصقي الف ةقيقح ربقلا امأ
 «ةرايزلا كلتب هللا ىلإ برقتنو ه؛وه هترايزل انتلاحر دشتو «385 هيلإ هجوتن
 نع ًاداعتبا مهظافلأ اوححصي نأ نيرئازلا نيملسملا ىلع بجاولاف كلذلو

 ىسلإ لحرلا دشنو «هلك هللا لوسر روزن نحن :اولوقيو ؛ةهبشلا
 ربق ترز :لوقي نأ لجرلل هركأ :كلام لاق انه نمو هدي هللا لوبسمر

 .5 لوسرلا
 ريبعتلا يف بدألا نم كلذ نأب ةيكلاملا ةمئأ نم ءاملعلا هرسقو

 امل طقف ربقلا ةرايز الإ دصقي ال ربقلا ةرايزل رفاسملا ناك ولو :يظفللا
 سانلا تيأر املو «ةقرشملا ةضورلا ىلع ديدشلا ماحدزالا اذه تيأر

 لتقي داكيل ىتح يوبنلا دجسملا باوبأ حتف دنع نوعفادتيو نوقباستي

 دجسملا يف ةالصلا ىلع نوصرحي نيذلا ءالؤهو ءاضعب مهضعب
 هِي هللا دبع نب دمحم ةرايزل اوؤاج نيذلا مه ةضورلا ىلإ ةقباسملاو

 .اهيلإ مهلاحر اودشو

 م



 4 نها 8+ و

 نايبلا ءاوضأ ةلمكت بحاص ملاس دمحم ةيطع خيشلا ةمالعلا قيقحت

 يضاقلا ملاس دمحم ةيطع خيشلا ةمالعلا ةلأسملا هذه ركذ دقو

 ءاوضأب ىمسملا روهشملا ريسفتلا هب مّمت يذلا هباتك يف ةرونملا ةئيدملاي

 :لاقف يطيقنشلا نيمألا دمحم خيشلا رسفملا ةمالعلل نايبلا

 يف هعم مالسإلا خيش يرصاعم عازن الول ةلأسملا هذه نأ دقتعأو

 .لاجم الو لحم اهل ناك امل اهريغ

 ةبحمو ةفطاعلاب ساسم اهلو «ةساسح اهودجو مهنكلو
 امنيح همالك مزالب يأ مازتلالاب هيلع اومكحو اهوراثأف :ةك هللا لوسر

 : لاق

 لجأ نم دجسملل نوكت لب «ةرايزلا درجممل لاحرلا دش نوكي ال

 لمح ولو ءةحارص هلقي مل ام هيلع اولّوقتف «ثيدحلا صنب ًالمع ةرايزلا
 هنأل كلذ ىتأتي ال يأ ًاقفاوم ناكل يهنلا نم ًالدب يفنلا ىلع همالك
 لئاضفلا نم اهلعجي لب «هيلع مالسلا الو 25 هترايز عنمي مل هللا همجحعر

 دجيسملا ىلإ لاحرلا دش لعج يف ثيدحلا صضنب مرتلي امنإو ء«تابرقلاو
 يف كلذب حرص امك 3 هللا لوسر ىلع مالسلا هنمو ؛«ءيش لكلو
 .(585/8 نايبلا ءاوضأ يف ةيطع خيشلا مالك) .هأ. هبتك

 ٌلدف :لاق مث ءهنع هانلقن ام ةيميت نبأ مالك صوصن نم لقن مث
 ىعدا نمو «ناطيترم دجسملا يف ةالصلاو ربقلا ةرايز نأ هللا همحر همالك
 ىفتنا امهتيب ةطبارلا تبث اذإو «عقاولا فلاخ دقف ًايلمع امهكاكفنا
 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو عارنلا بجوم لازو .فالخلا

 ةرايزل رغفسلا يف ةالصلا رصق يف (905”7ص) رخآ عضوم يف حرصو
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 ىلإ رصنقت :اهنم ثلاثلا :لاوقأ ةعبرأ دمحأ باحصأ نع نيحلاصلا روبق
 .(8/'055 نايبلا ءاوضأ) .مالسلاو ةالصلا هيلع انيبن ربق

 ال هنأ هللا همحر هنم حيرصتلا يف ةياغ !ذهو ':ةيطع خيشلا لاق مث
 ةماع دنع دجسملا يف ةالسصعلاو ةرايزلا نيب عقاوملا ثيح نم كاكفنا

 . ءاملعلا

 الإ دصقي ال دقف اذه فرعي مل نم امأو : لهاجملا قحس يف لاق مث
 «كلذ ىلع بائيف هدجسم يف يلصي نأ دب ال هنإ مث ءربقلا ىلإ رفسلا
 رجأ لصحيف بقاعي ال هنع يهنم هنأ ملعي ملو ؛هنع يهنم وهو هلعف امو

 .(0١205ص مج نايبلا ءاوضأ رظنا) .رزو هيلع نوكي الو

 نم مورحمب سيل لاح لك ىلع ربقلا دصاق نأ كل رهظي هبو
 ؟كرشم وأ لاض وأ عدتبم هنإ :هقح يف لاقي لهف «باوثلاو رجألا
 . ميظع ناتهب اذه كناحبس

 ىلا



 يأر يف لامعألا لضفأ نم لك يبنلا ةرايز

 ميقلا نبا مامإلا

 ةيذونلاب ةروهشملا هتديصق يف ميقلا نبا خيشلا لاق
 كس جس تس م سن اتيتأ اذإف

 اهعوشخو اهل ناكرأ مامستس
 دسصهسقلن ةرايزللانينشنامت

 عضال ةفقو ربسقملا نود موقنف

 قطان يح رسقلا يف هنأكف

 ثرئعاف ةباهملا كلت مهتكلم

 اهئثامب نويعلا كلت ترجفتو

 ةبيهب مالسلاب ملسملا ىتأو

 هحيرض لوح تاوصألا معفري مل

 رسيسقسلاسب ًاسفئاسط ري مسلو الك

 اه جوستسم هئاصدب ىششنا مسث .
 ًاكسمتُم اذغ نسم ةرايز يذه

 ايزللا كيتاه لاسعألا لصضفأ نم

 ناتنث ًالوأ ةيحشلا انيلص يوبنلا

 ناسحإلا يذ لعف بلق روضحو

 نافجألا ىلع وشو فيرشلا ربقلا
 نالسعإلاو ٌرسسلا يف لسلذتسم

 ناقذألا سكاون نوفقاولاف

 نافجرلاةرثك مئاوقلا كلت

 نامزألا ىلع تضاف اسلاطلو

 نامسيإ يذو ملع يذ راقوو

 ناسقذألا يلع دجسي مسلو الك

 ناث تيبربقلا نأك ًاعوبسأ

 ناسكرألا يذ تسيسيسلا وحسن هلل

 ناسمسيإلاو مالسسولا ةعسيرشب
 نازيملا يف رشحلا موي يهو ةر

 .(١18١ص ميقلا نيال ةينونلا ةديصقلا)
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 ةرايزلا يف يكملا رجح نبا مامإلا خييشلا مالك

 يف مظنملا رهوجلا» هباتك يف يعفاشلا يكملا رجح نبا مامإلا لاق

 :«مركملا يوبنلا فيرشلا ربقلا ةرايز

 ةعراسملاو 276 هيبن تايصوصخ مهفو هتعاطل كايإو هللا ينقفو ملعا

 عامجإو ؛ةنسلاو «باتكلاب ةبولطم ةعورشم 48 هترايز نأ ءهتاضرم ىلإ

 .سايقلابو :ةمألا

 ةوئاصب عشا اَومكلع نإ ْمُيَّنآ ولو :ىلاعت هلوقف باتكلا امأ

 ىلع تلد كاَميِحي ابان هللا اوُدَمَوَل وسلا مهل ٌرضْفَتْساَو هللا اوُرَئْستْسا
 ءمهل هرافغتساو «هدنع رافغتسالاو 846 هيلإ ءيجملا ىلع ةمألا ثح

 .هتومب عطقني ال اذهو

  مهتثيجمب ًاميحر ًاباوت هللا مهنادجو قيلعت ىلع ًاضيأ تلدو
 .مهل لوسرلا رافغتساو .مهرافغتساو

 :ىلاعت هلوق صنب نينمؤملا عيمجل لصاح وهف و هرافغتسا امأف

 ضعب نع ملسم يف ٌحصو ««ٌيكيْؤتلَو ديت َكْيَدِي ْرْمَسَتاَرٍ
 دقف مهرافغتساو مهثيجم دجو اذإف ءكلذ ةيآلا نم اومهف مهنأ ةباحصلا

 ةيآلا يف سيلو ءهتمحرو ىلاعت هللا ةبوتل ةبجوملا ةثالثلا رومألا تلمكت

 .:ةلمتحم يه لب « مهرافغتسا نع في لوسرلا رافختسا رخآت ٌنِيحي ام

 مهلاخدإ دصقلا نإف ؛هرخأتو همدقت نيب قرف ال هنأ ديؤي ىنعملاو

 انلعج نإ اذه و يبنلا رافغتسا هلمشي ام تحت مهرافغتساو مهئيجمل

 ًافطع هانلعج نإ امأ هللا اوُرَمَئَئَسَاط ىلع ًافطع 4هْرمَيلا مهل ٌركفتشاو»>
 كلي هرافغتسا نإ :انلق اذإ انأ امك «كلذل جاتحي الف «كوُمآَجط ىلع
 هرضي الف «ةيتآلا ثيداحألا هيلع تلد امك «ءهتايمس لاحب ديقتي ال هتمأل

 ري



 ملع دقو ءهتوم دعب هتمأل هرافغتسا نكمأ اذإ «هّلأ اوُرَئْئَتْسأَت» ىلع هفطع

 ًارفغتسم هءاج نمل كلذ كرتي ال هنأ مولعمف :مهيلع هتمحرو هتقفش لامك

 ةثالثلا رومألا نأ ريدقت لك ىلع تبث لئنيحو «ىلاعتو هناحبس هبر

 دعبو هتايح يف ًارفغتسم 255 هيلإ ءيجي نمل ةلصاح ةيآلا يف ةروكذملا
 معت :ةايحلا لاح يف نينيعم موق يف تدرو نإو ةميركلا ةيآلاو ءهتافو

 .تامملا دعبو ةايحلا يف فصولا كلذ هيف دجو نم لك ةلعلا مومعب

 نأ 6 هربق ىتأ نمل اوبحتساو «نيئاجلل مومعلا اهنم ءاملعلا مهف كلذلو

 اهركذ يتلا يبتعلا ةياكح عم كلذ يتأي امك ىلاعت هلل ًارفغتسم اهأرقي

 مهلكو «ثوخرؤملاو بهاذملا عصمت نم كسانملا يف توقتنصملا

 عوقو نم دافتسيو ءاهلعف هل نسي يتلا هبادآ نم اهوأرو ءرئازلل اهوبحتسا
 ءيجملل ةبلاط ةميركلا ةيآلا نأ مومعلا ىلع لادلا طرشلا زيح يف كوؤاج

 أم جرم نمو#» :ىلاعت هلوقو ءرفس ريغبو رفسي ءاسرق نمو دعي نم هيلإ
 هنأ 556 ٌوَمأ َلَع ٌرْربَك َمَقَو َدَتَم ُتْوْلَأ هيدي مذا بلوس وك 3إ جاَهُم نتن
 ' نم نأ ملعلا قوذ نم ةكسم ىندأ هل نم دنع كش الو 4اَميِحّي طَوُفَغ
 هلوسرو هللا ىلإ ارجاهم جرخ هنأ هيلع قدصي 8و هللا لوسر ةرايزل جرخ
 هتايح يف هترايزو ءهتايح يف هترايزك هتافو دعب ِعلكَي هترايز نأ يتأي امل
 ةفيرشلا ثيداحألا صنب هتافو دعب اذكف ءًاعطق ةميركلا ةيآلا يف ةلخاد
 .ثيداحألا نم ىيتأي امف ةئسلا امأو ءةيتألا

 رمألا اهيلع قفتملا ةحيحصلا ةنسلا يف ًاضيأ ءاج دقف :سايقلا امأو

 لب «ىلعأو قحأو ىرحأو ىلوأ اهنم و دمحم انيبن ربقف ءروبقلا ةرايزب
 ءادهشو ءعيقبلا لهأ راز 9ك هنأ تبث دقف ًاضيأو «هريغ نيبو هئنيب ةبسن ال
 تسيلو « ميظحتلا بوجوو قحلا نم هل امل ىلوأ فيرشلا هربقف ءدحأ

 انتالصب ةكربلاو ةمحرلا ميظع انلائيلو ءهب كربتلاو هميظعتل الإ 5# هترايز
 . 446 هب نيفاحلا ةكئالملا ةرضحب فيرشلا هربق دنع دو هيلع انمالسو

 مك



 عرشلا ةلمح ةمئألا نم ةعامج لقن دقف ؛!نيملسملا عامجإ امأو

 ءاهيلع عامجإلا فالخلا لقن يف لوعملاو رادملا مهيلع نيذلا فيرشلا

 فلسلا نم ءاملعلا رثكأو ءةيودنم وأ ةبجاو اهنأ يف مهنيب فالخلا امنإو

 عم يهف نيلوقلا نم لك ىلعو ءاهيوجو نود اهبدت ىلع فلخلاو
 دصق اهل مسي نأ نود طقف اهدصقب ولو اهيلإ رفسلا وحن نم اهتامدقم
 نمو «يعاسملا حجنأو تابرقلا مهأ نم هك هدجسمب ةالص وأ فاكتعا

 ةمئأ ضعب لاقو «تابجاولا ةجرد نم برقت اهنإ :ةيفنحلا لاق مَن
 لديو ءةبجاولا نئسلا نم ينعي :مهنم هريغ لاق ءةبجاو اهنإ :ةيكلاملا

 رون سمطنا نم الإ اهيف كشي الو ةحيرص ةحيحص ثيداحأ كلذل

 :ةياور يفو .#يتعافش هلا تبجو يربق راز نم :35 هلوق اهنم «هتريصب
 .ثيدحلا ةمئأ نم ةعامج هححص «يتعافش هل تلح»

 اهلك ثيداحألا هذه مث :ىلاعت هللا همحر رجح نبأ مامالا لاق مث

 ًايح 46 هترايز دكأت لب «بدن يف ةرهاظ وأ .رثكألا يهو ةحيرص امإ

 دش ةليضف ىلغ اهب لدتسيف ءدعب وأ برق نم نييتآلا ىثنألاو ركذلل اتيمو
 .ءاسئلل ىتح ةرايزلل رفسلا بدنو .كلذل لاحرلا
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 لحرلا دش يف يبهذلا ظفاحلا مامإلا يأر
 لَ, يبنلا ةرايزل

 يذلا تيبلا ىلع فقو ًالجر ىأر هنأ يلع نب نسح نب نسح نع

 نإف لعفت ال :لجرلل لاقف «هيلع يلصيو هل وعدي 85 يبنلا ربق هيف
 ءًاروبق مكتويب اولعجت الو ءاديع 2يتيب اوذختت ال١ :لاق 45 هللا لوسر

 .«ينغلبت مكتالص نإف متنك امثيح يلع اولصو
 نمف «ةلالدلا نم لئاطب هأوتف يف نسح لدتسا امو ءلسرم اذه

 هل ىبوط ايف «هيبل ىلع ًايلصم أملسم ًاليلذ ةسدقملا ةرجحلا دنع فقو
 ةدئاز ةدابعب ىتأ دقو «بحلاو للذتلا يف لمجأو «ةرايزلا نسحأ دقف

 ةرايزلا رجأ هل رئازلا ذإ ءهتالص يف وأ هضرأ يف هيلع ىلص نم ىلع
 ءطقف ةالصلا رجأ هل دالبلا رئاس يف هيلع يلصملاو «هيلع ةالصلا رجأو
 هللا تاولص - هراز نم نكلو ءأرشع هيلع هللا ىلص ةدحاو هيلع ىلص نمف
 !ذهف ءعرشي ال ام لعف وأ ءربقلل دجس وأ :ةرايزلا بدأ ءاسأو هيلع

 جاعزنالا لصحي ام هللاوف ءميحر روفغ هللاو قفرب ِمُلَعُيَف ًائيسو ًاتسح لعف
 هلل بحعم وهو الإ ءاكبلا ةرثكو ناردجلا ليبقتو حايصلاو ءملسمل
 هربق ةرايزف ءرانلا لهأو ةنجلا لهأ نيب قراقلاو ءرايعملا هيحف ءهلوسرلو
 هنأ انمّلس نئل ءايلوألاو ءايبنألا روبق ىلإ لاحرلا دشو «برقلا لضفأ نم
 ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :هيلع هللا تاولص هلوق مومعل هيف نوذأم ريغ
 «هدجسم ىلإ لحرلا دشل مزلتسم 5 انيبن ىلإ لاحرلا دشف ةدجاسم ةثالث

 ىلإ لوخدلا دعب الإ هترجح ىلإ لوصو ال ذإ «عازن الب عورشم كلذو

 .ةأديع يربق اولعجتت ال» روهشملاو يبهذلا ظفل اذه ()

 م8



 مكايإو هللا انقزر دجسملا بحاص ةيحتب مث دجسملا ةيحتب ًأدييلف ءهدجسم
 ,(ة ىلع 2 ع" /5 ءالبنلا مالعأ ريس . نيمأ كلذ
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 ةرايزلا يف ينامركلا مالك

 :46 هلوق نايب يف ينامركلا فسوي نب دمحم مامإلا خيشلا لاق

 ال مالكلا ريدقتف :تلق نإف ءغرفم ءانثتسالاو ....هالإ لاحرلا دشت ال»

 ريغ ناكم ىلإ رفسلا زوجي ال نأ مزليف ناكم وأ عضوم ىلإ لاحرلا دشت

 هوحنو مالسلا هيلع ليلخلا ميهاربإ ةرايزل رقسلا زوجي ال ىتح ىنئتسملا
 .ماعلا معأ ردقي نأ دب ال غرفملا يف هنم ىنتسملا نأل

 اذإ امك ًافصوو ًاعون ىتثتسملا بساني ام ماعلا معأب دارملا :تلق
 ًاديز الإ ًادحأ وأ الجر تيأر اه :هريدقت ناك ءأاديز الإ تيأر ام :تلق

 دجسم ىلإ دشت ال» :هريدقت انههف ءاديز الإ ًاناويح وأ ًائيش تيأر ام ال
 يف ةريثك تارظانم انرصع يف ةلأسملا هذه يف عقو دقو «ةثالث ىلإ الإ

 .اهنايبل نآلا انس نيفرطلا نم لئاسر اهيف فنصو ءةيماشلا دالبلا

 ربح عفرلاب اهضعب يفو «ةثالث نم لدب «مارحلا دجسملا# :هلوق
 يفو «ِيَيو دمحم انديس نع دهعلل (لوسرلا) يف ماللاو .فوذحم أدتبم
 ميظعتلا ةلعب راعشولا عم ميظعت لوسرلا دجسم ىلإ (يدجسم) نع لودعلا

 .اذكب كل مسرأ انأ ناكم !ذكب كل مسري نينمؤملا ريمأ : ةفيلخملا لوقك

 دجسملا نيبو هنيب أم دعبل هب افصو «ىصقألا دجسملا» :هلوق

 .ءامسلا ىلإ ًابرقو ًاعافترا ضرألا نم مضوم ىصقأ هنأل :ليقو ءمارحلا

 ذئنيح نكي مل هنأل «سدقملا تيب (ىصقألا دجسملا) :يرشخمزلا

 لاق ءةبعكلا امإ هب داريو قلطي مارحلا دجسملا نأ ملعاو ءدجسم هءارو

 :ىلاعت لاق ءةكم امإو ««ٌوارَسْلا دجتتملا رس تكَلَهْمَو ٍلَوفط :ىلاعت
 لاق ءهلك مرحلا امإو .«اًسقألا رَِْسْلا لإ راركلا ٍدِمَسْلا رتل
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 سفن امإو 2«ًاددكك َمِهِماَع ّدَْب ْماَرَصْلا َدِسْمَسْلا اوَرْكَي القط :ىلاعت
 . ثيدحلا يف دارملا وهو ءدجسملا

 ناسنؤإلا وذن اميف باجيإلا هانعمو ربخ هظفل «دشت ال» :يباطخلا

 كلذ نم ءيشب ءافولا مزلي ال يأ اهب كربتي يتلا عاقبلا يف ةالصلا نم

 يه يتلا ةثالثلا هذه ريغ «هيلإ ةفاسملا عمطقيو هل لحرلا دشي ىتح

 نم اهريغ يف ةالصلا رذن اذإ امأف «مهيلع هللا تاولص ءايبنألا دجاسم

 ءاهيلإ لحري ال اهعضوم يف اهيلصي وأ اهيتأي نأ يف رايخلا هل نإف عاقبلا
 ىلإ دشي ناكو «ةرمعلاو جحلل ضرف مارحلا دجسملا ىلإ دشلاو :لاق

 تناكو ءةرجهلل هتايح يف ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر دجسم
 «بابحتساو ةليضف وه امنإف سدقملا تيب ىلإ امأو ءةيافكلا ىلع ةبجاو

 يف لحري ال هنأ وهو ءرخآ هجو ىلع ثيدحلا ىنعم لوؤي دقو
 فاكتعالا نأ ىلإ فلسلا ضعب بهذ دقو «ةثالثلا هذه ىلإ الإ فاكتعالا

 .دجاسملا رئاس نود اهيف الإ حصي ال

 دمحم وبأ خيشلا لاقو ءدجاسملا هذه ةليضف ثيدحلا يف :يوونلا

 نيحلاصلا روبق ىلإ باهذلاك اهريغ ىلإ لاحرلا دش مرحي :ينيوجلا
 ةليضفلا نأ دارملاو :اولاق ءهركي الو مرحي ال هنأ حيحصلاو ءهوحنو

 يراخيبلا حيحص) هآ. ةصاخ ةئثالثلا ىلإ لاحرلا دش يف يه امنإ ةماتلا
 .(7١ص الج ينامركلا حرشب
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 ةرايزلاو ينالقسعلا رجح نبا ظفاحلا

 :ثيدحل هحرش يف ينالقسعلا رجح نب يلع نب دمحأ ظفاحلا لاق

 :؟لاحرلا دشت الد

 ةيماشلا دالبلا يف انرصع يف ةلأسملا هذه يف عقو :ينامركلا لاق

 در ام ىلإ ريشي :تلق «نيفرطلا نم لئاسر اهيف فدصو «ةريثك تارظانم

 ؛ةيميت نب نيدلا يقت خيشلا ىلع هريغو يكبسلا نيدلا يقت خيشلا هب
 امو

 يهو ءةيميت نبال هريغو يداهلا دبع نب نيدلا سمش ظفاحلا هب رصتنا

 لحرلا دش ميرحتب ةيميت نبا اومزلأ مهنأ :لصاحلاو ءاندالب يف ةروهشم

 كلذ حرش يفو ءكلذ ةروص انركنأو 4 هللا لوسر انديس ربق ةرايز ىلإ

 نمو «ةيميت نبا نع ةلوقنملا لئاسملا عشبأ نم يهو ءلوط نيفرطلا نم

عامجإلا نم هريغ هاعدإ ام عفد ىلع هب لدتسا ام ةلمج
 ةيعورشم ىلع 

ريق ترز :لاقي نأ هرك هنأ كلام نع لقن ام لي يبنلا ربق ةرايز
 

 .ل يبنلا
 ال ابدأ ظفللا هرك هنأب :هباحصأ نم نوققحملا هنع باجأ دقو

 يذ ىلإ ةلصوملا تابرقلا لجأو لامعألا لضنأ نم اهنإف ةرايزلا لصأ

 ىلإ يداهلا هللاو ءعازن الب عامجإ لحسم اهتيعورشم نإو «لالجلا

 .باوصلا

 هنم ىنثتسملا ةدجاسم ةثالث ىلإ الإ) :هلوق نيققحملا ضعب لاق

 يأ يف ناكم ىلإ لاحرلا دشت ال :ريصيف ًاماع ردقي نأ امإف «فوذحم

 هئاضفإل لوألا ىلإ ليبس ال «كلذ نم صخأ وأ ءةثالثلا ىلإ الإ ناك رمأ

 ءاهريغو ءملعلا بلطو ءمحرلا ةلصو ؛ةراجتلل رفسلا باب دسس ىلإ

 لاحرلا دشت ال :وهو ةبسانم رثكأ وه ام ردقي نأ ىلوألاو « يناثلا نيعتف
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 دش منم نم لوق كلذب لطبيف ؛ةثالثلا ىلإ الإ هيف ةالصلل دجسم ىلإ

 . ملعأ هللاو نيحلاصلا روبق نم هريغو فيرشلا ربقلا ةرايز ىلإ لاحرلا

 ىتح اهتاذل لضف اهل ةعقب ضرألا يف سيل :ريبكلا يكبسلا لاقو
 عرشلا دهش ام لضفلاب يدارمو ؛ةئالثلا دالبلا ريغ اهيلإ لاحرلا دشت

 اهيلإ دشت الف دالبلا نم اهريغ امأو ءًايعرش ًامكح هيلع بترو ءهرابتعاب
 وأ تابودنملا نم كلذ وحن وأ ملع وأ داهجس وأ ةرايزل لب اهتاذل

 لاحرلا دش نأ معزف ءمهضعب ىلع كلذ سبتلا دقو :لاق «تاحابملا
 نآل  أطخ وهو  منملا يف لخاد ةثالثلا ريغ يف نمل ةرايزلا ىلإ
 دشت ال :ثيدحلا ىنعمف ؛«هنم ىنثتسملا سج نم نوكي امنإ ءانثتسالا

 كلذ لجأل ةنكمألا نم ناكم ىلإ وأ دجاسملا نم دجسم ىلإ لاحرلا
 ملع بلط ىأ ةرايز ىلإ لاحرلا دشو «ةروكذملا ةثالثلا ىلإ الإ ناكملا

 حتفا) .هأ. ملعأ هللاو ,ناكملا كلذ يف نم ىلإ لب ءناكملا ىلإ سيل
 . 07ج 15ص ةنيدملاو ةكم يف ةالصلا لضف باتك يرابلا

 لل



 ةرايزلا يف ينيعلا مامإلا مالك

 يثيعلا دمحأ نب دومحم دمحم وبأ نيدلا ردب ةمالعلا مامإلا لاق

 ثيدح ىلع مالكلا دنع «يراقلا ةدمعب ىمسملا يراخبلا ىلع هحرش يف

 رذن اذإ :لاق هنأ جك نبا يضاقلا نع يعفارلا ىكحو «لاحرلا دشت الد

 ولو :لاق ءًأدحاو ًاهجو ءافولا همزلي هنأ يدنعف 5 يبنلا ربق روزي نأ

 وبأو «ضايع يضاقلا لاقو «يدنع ناهجو هيفف هريغ ربق روزي نأ رذن
 دجاسملا ريغ ىلإ لاحرلا دش مرحي هنإ :ةيعفاشلا نم ينيوجلا دمحم

 انباحصأ دنع ّحيحصلاو «طلغ وهو يوونلا لاقو «يهنلا ىضتقمل ةئالثلا
 ءهركي الو مرحي ال هنأ نوققحملاو «نيمرحلا مامإ هراتخا يذلا وهو

 ناسنإلا هرذن اميف باجيإلا هاتعمو ريخ- هظفل (دشت الز : يباطخلا لاقو

 كلذ نم ءيشب ءافولا مزلي ال يأ ءاهب كربتي يتلا عاقبلا يف ةالصلا نم

 يه يتلا ةثالثلا هذه ريغ هيلإ ةفاسملا عطقيو ءهل لحرلا دشي ىتح

 نم اهريغ يف ةالصلا رذن اذإ امأف ءمالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا دجاسم

 ءاهيلإ لحري ال هعضوم يف اهيلصي وأ اهيتأي نأ يف رايخلا هل نإف عاقبلا
 دشت تناكو «ةرمعلاو جحلل ضرف مارحلا دجسملا ىلإ دشلاو :لاق

 ىلع ةيجاو تناكو ءةرجهلل هتايح يف 8و هللا لوسر دجسم ىلإ لاحرلا

 لّوأو ءبابحتساو ةلئيضف وه امنإف سدقملا تيب ىلإ امأو «ةيافكلا

 فاكتعالا يف لحري ال نأ :وهو رثخآ هجو ىلع ثيدحلا ىنعم مهضعب

 حصي ال فاكتعالا نأ ىلإ فلسلا ىضفعب بهذ دقف «ةثالثلا هذه ىلإ الإ

 لماجسم نسحأ نم :نيدلا نيز انخيش لاقو ءدجاسملا رئاس نود اهيف الإ

 ىلإ لحرلا دشي ال هنأو ءطقف دجاسملا مكح- هنم دارملا نأ ثيدحلا اذه

 ةلحرلا نم دجاسملا ريغ دصق امأف ةثالثلا هذه ريغ دجاسملا نم دجسم
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 «دهاشملاو +« نيحلاصلا ةرايزو «هزدتلاو «ةراجتلا يفو «ملعلا بلط يف

 كلذ درو دقو « يهنلا يف الشاد سيلف «كلذ وحنو ناوخإلا ةرايزو

 انثدح مشاه انثدح ؛دمحأ دتسم يف ثيدحلا قرط ضعب يف هب ًاحرصم

 و ةيلع هللا يضر يردخلا ديعس ابأ تعمس رهش ينئدح «ديمحلا دبع

 يطملل يغبني الد : يق للا لوسر لاق لاقف روطلا يف ةالص هدنع ركذو

 مارحلا دجسملا ريغ ةالصلا هيف يغتبي دجسم ىلإ هلأحر ّدشي نأ

 بشوح نب رهشو «نسح هداتسإو «4!ذه يدجتسمو ىصقألا دفجسملاو

 .(7ج ؟54ص يراقلا ةدمع) ها. ةمئألا نم ةعامج هقّنو
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 ةيوبنلا ةرايزلاو يناكوشلا مامزلا

 لين» هباتك يف يناكوشلا يلع نب دمحم خيشلا ةمالعلا مامإلا لاق

 اهنأ ىلإ روهمجلا بهذف ءملعلا لهأ لاوقأ اهيف تفلتخا دقو :ةراطوألا

 تلاقو ءةبجاو اهنأ ىلإ ةيرهاظلا ضعبو ةيكلاملا ضعب بهذو ءةبودنم
 فورعملا يلبنحلا ةيميت نبا بهذو «تابجاولا نم ةبيرق اهنإ ةيفنحلا

 «ةلباتحلا ضعب كلذ ىلع هعبتو «ةعورشم ريغ اهنأ ىلإ مالسإلا خيشب
 .صضايع يضاقلاو «ينيوجلاو «كلام نع كلذ يورو

 : بدنلاب نيلئاقلا ةلدأ

 ذإ ْمهَّفأ ْوْلَوط :ىلاعت هلوقب ةيودنم اهنأب نولئاقلا جتحا ١
 .ةيآلا «نوتلا مهل رصنتساو هللا اورئئتْساك قوئتسج حوف اًومْكظ

 :ثيدح يف امك هتوم دعب هربق يف يح كلي هنأ اهب لالدتسالا هجوو

 .ًاءزج كلذ يف فّلأو «يقهببلا هححص دقو ؛مهروبق يف ءايحأ ءايبنألا#

 نم نوققحملا نوملكتملا لاق :يدادغبلا روصنم وبأ ذاتسألا لاق
 .هأ. هتاقو دعب يح 6 انيبن نإ : اثباحصأ

 ءمهروبق يف نوقزري ءايحأ ءادهشلا نأ تبثامع كلذ ديؤيو
 دعب هيلإ ءيجملا ناك هربق يف يح هنأ تبث اذإو ءمهنم 8ك يبنلاو
 يف نوكرتي ال ءايبنألا نأ درو دق هنكلو ءهلبق هيلإ ءيجملاك توملا

 يف حدق كلذ حص نإف «نيعبرأ قوف يورو ءثالث قوف مهروبق
 نم يتأيس ام مهروبق يف مهتايح ماودب لوقلا ضراعيو «ةيآلاب لالدتسالا
 دعب يئراز نم» ثيدح معن ؛هيلع.ميلستلا دنع هحور هيلإ درت كي هنأ
 حص نإ ىلاعت هللا ءاش نإ يتأيس يذلا ؟يتايح يف ينراز امناكف يتوم
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 .ماقملا يف ةجحلا وهف

 هللا لإ راهم ديني أنه جري نمَوا» :ىلاعت هلوقب ًايناث اولدتساو " 
 كلذك «هترضح ىلإ لوصولا هتايح يف هيلإ ةرجهلاو .ةيآلا * يِلوُشَرَو
 هيف هتايح يف هترضح ىلإ لوصولا نأ ىفخي ال هنكلو ءهتوم دعب لوصولا
 هتاذ ىلإ رظنلا :اهنم ءهتوم دعب هترضح ىلإ لوصولا يف دجوت اال دتاوف

 . كلذ ريغو ؛هيدي نيب داهجملاو ءهنم ةعيرشلا ماكحأ ملعتو « ةفيرشلا

 ثيداحألا اهنم «كلذ يف ةدراولا ثيداحألاب ًاعلاث اولدتساو .2
 كلذ يف لخاد هي يبنلاو «مومعلا ىلع روبقلا ةرايز ةيعورشم يف ةدراولا
 نم ةتباثلا ثيداحألا كلذكو «زئانجلا يف اهركذ مدقت دقو ءايلوأ ًالوخد
 .بفيرشلا هربق ةرايزب ةصاخ ثيداحأ اهنمو «ءاهترايز يف 5 هلعف

 لاق :لاق بطاح نع بطاح لآ نم لجر نع ينطقرادلا جرخأ
 يفو «2؛يتايح يف ينراز امئأكف يتوم دعب ينراز نم» :ةك هللا لوسر
 .لوهجملا لجرلا هدانسإ

 هاورو ءهوحن ركذف لاق :لاق ًاضيأ ينطقرادلا دنع رمع نبا نعو
 يبأ ني .صقح هداشسإ يفو ءهتماك يف يدع نبأو «هدئسم يف ىلعي وبأ

 . حلاص هنإ :هيف دمحأ لاقو «ثيدحلا فيعض وهو دواد

 .هلثم #4 يبنلا نع طسوألا يف يناربطلا دنع ةشئاع نعو

 دنع سايع نبا نعو هافرعي ال نم هقيرط يفو :ظفاحلا لاق

 . بفيعش وشو ينزاملا دعس ني ةلاضف هدانسإ يفو ءهلثم يليقعلا

 يربق راز نم# :ظفلب ينطقرادلا دنع رخآ ثيدح رمع نبأ نعو

 وبأ لاق «يدبعلا لاله نس ىدسوم ةداثسإ يفو «؟يتعافش هبل كسب و

 هقيرط نم هحيحص يف ةميزخ- نبا هاورو :«ةلادعلا يأ لوهجم :متاح
 «يقهيبلا هجرخأو ءًائيش هدانسإ نم بلقلا يف نإف ربخلا حص نإ :لاقو
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 يف حصي الو ءهيلع عباتي الو ءىسوم ثيدح حصي ال :يليقعلا لاقو
 نب ةملسم هيلع هعبات دق ًاضيأو ءهب سأب ال دمحأ لاقو ءءيش بابلا اذه
 نع هاور روكذملا لاله نب ىسومو «هقيرط نم يناربطلا هاور امك ءملاس
 ءايضلا مزجو «حيحصلا لاجر نم ةقث وهو عفان نع رمع نب هللا ديبع

 نب هللا ديع نع هاور ىسوم نأب ركاسع نباو يدع نباو يقهيبلاو يسدقملا
 ال :نيعم نبا لاقو «يدع نبا هقثو دق هنكلو «فيعض وهو ريكملا رمع

 نبا ثيدحلا اذه ححص دقو ءرخآب ًانورقم ملسم هل ىورو «هب سأب

 يدع نبا دنع رمع نبا نعو «يكبسلا نيدلا يقتو «قحلا دبعو «نكسلا
 ينرزي ملو جح نم# :ظفلب نامعنلا ةمجرت يف نابح نباو .ينطقرادلاو
 هقثوو ءاأدج فيعض وهو لبش نب نامعنلا هدانسإ يفو ؟ينافج دقف
 نبا ىلع ثيدحلا اذه يف نعطلا :ينطقرادلا لاقو ءىسوم نب نارمع

 وهو يرافغلا ميهاربإ هدانسإ يفو ءرازبلا ًاضيأ هاورو يلع ال نامعتلا
 .لوهجم هدانسإ يفو :لاق رمع نع يقهيبلا هأآورو «فيعض

 ًابسحم ةنيدملاب ينراز نم» :ظفلب ايندلا يبأ نبا دنع سنأ نعو
 يبعكلا ديز نب ناميلس هدانسإ يفو «ةمايقلا موي ًاديهشو ًاعيفش هل تنك
 رمع نعو «تاقثلا يف نابح نبأ هركذو «ينطقرادلاو نابح نبا هفعض
 نب هللا دبع نعو «لوهجم هداتسإ يفو ؛هوحنب يسلايطلا دواد يبأ دنع

 يربق رأزو مالسؤلا ةجمح حيحس نمآل : ظفلب يدزألا حتتفلا يبأ نح دوعسم

 نعو «هيلع ضرتفا اميف هللا هلأسي مل سدقملا تيب يف ىلصو ةوزغ ازغو
 يليقعلا دنع سابع نبا نعو «مدقتملا بطاح ثيدح وحنب ةريره يبأ
 يندصق مث ةكم ىلإ جح نما :ظفلب سودرفلا دنسم يف هتعو «هوحنب

 هيلع بلاط يبأ نب يلع نعو «ناتروريم ناتجح هل تبتك يدجسم يف
 .«هراوج يف ناك و هللا لوسر ربق راز نم :ركاسع نبا دنع مالسلا

 لاق «لاقم هيفو ةربنع نب نوراه نب كلملا دبع هدانسإ يفو
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 ةريره يبأ نع دواد وبأو دمحأ هأور ام كلذ يف درو ام حصأو : ظفاحلا

 هيلع درأ ىتح يحور يلع هللا در الإ يلع ملسي دحأ نم ام» :ًاعوفرم

 لدي ام هيف سيل نكلو «بابلا يقهيبلا ردص ثيدحلا اذهبو ««مالسلا

 لاقو .«كلذ نم معأ هرهاظ لب هربق ىلع هيلع ملسملا نوك رابتعا ىلع
 ك6 هترايز تيور دقو «ةعوضوم ثيداحألا هذه نوتم رثكأ :ًاضيأ ظفاحلا

 نباو ءديج دنسب ركاسع نبا دنع لالب مهنم ةباحصلا نم ةعامج نع
 ضايع هركذ سنأو ءدمحأ دنع بويأ وبأو ءأطوملا يف كلام دنع رمع

 ريغو « ينطقرادلا دنع مالسلا هيلع يلعو «رازبلا دتع رمعو ءافشلا يف

 نع الإ كلذل لحرلا دش هنأ مهنم دحأ نع لقني مل هنكلو «ءالؤه
 هذه ام :هل لوقي ايرادب وهو لَو يبنلا ىأر هنأ هنع يور هنأل «لالب

 .ركاسع نبا كلذ ىور ؟ينروزت نأ كل نآ امأ «لالب اي ةوفجلا

 :بوجولاب لوقلا ةلدأ

 دقف ينرزي ملو جح نما :ثيدحب بوجولاب نولئاقلا لدعساو
 الثل ةرايزلا بجعتف .مرحم 86 يبنلل ءافجلاو :اولاق ءمدقت دقو «ينافج

 كرت ىلع لاقي ءافجلا نأب روهمجلا كلذ نع باجأو «مّرحملا يف عقي

 :ثيدح يف امك ٠ عبطلا ظلغ ىلعو «ةلصلأو ربلا كرت يف امك بودتملا

 امل ةجحللا هب موقت ال امم هدارفلا ىلع ثيدحلا ًاضيأو «افج دقف ادب نمل

 . فلس

 :ةعورشم ريغ اهنأب لوقلا
 الإ لاحرلا دشت ال١ :ثيدحب ةعورشم ريغ اهنأب لاق نم جتحاو

 !اوذختت ال) :ثيدحو « مدقت دقو حيحصلا يف وهو ؟دجاسم ةثالث ىلإ

 . 4355 55 /ه راطوألا لين) .قازرلا دبع هاور «ًاديع يربق
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 ةرايزلاو يكلاملا يودعلا نسح خيشلا ثدحملا

 قراشم هباتك يف ه١ 0 ةئس ىفوتملا يودعلا نسح خيشلا لاق
 ىجرأو تابرقلا مظعأ نم هلك فيرشلا هربق ةرايز نأ ملعا :«راونألا
 نأ رئازلل يغبنيو :لاق مث «تاجردلا ىلعأ ىلإ لييسلاو «تاعاطلا
 رهجلا نيب همالس يف ًادصتقم نكيلو ءهنكمأ ام عوشخلا نم رضحتسي
 نإو «ةلبقلا ةهج نم فيرشلا ربقلا ىلإ مدقتي نأ رئازلل يغبنيو ءرارسإلاو
 فيقيو ةلبقلا ربدتسيو :بدأآلا يف غلبأ وهف نيبحاصلا يلجر ةهج نم ءاج

 .24 فيرشلا ههجو ةلابق

 ايأ اي :ًاكلام لأس يسابعلا ةفيلخلا روصنملا رفعج ابأ نأ يور دقو
 هل لاقف ؟وعدأو ةلبقلا لبقتسأ م وعدأو #8 هللا لوسر لبقتسأأ !هللإ دبع
 ةليسوو كاتليسو وهو 5 هنع كهجو فرصت َملو :هنع هللا يضر كلام
 مالسلا :لوقي مث «ةمايقلا موي لجو زع هللا ىلإ مالسلا هيلع مدآ كيبأ
 . خلإ] كيلع

 ةبيهلا ماقم يف رصبلا ضاغ :؛عضاوتلاو عوشخلاو بدألا مزاليو
 هيدي نيب هفوقوب هملع رضحتسيو ؛هتأايمحح يف هيدي نيب لعفي ناك امك
 هتايححو هتوم نيب قرف ال ذإ لي هتايح لاح يف وه امك همالسل هعامسو
 كلذو مهرطاوخو مهمئازعو مهتاينو مهلاوحأ ةفرعمو ؛هتمأل هتدهاشم يف
 . هيف ءافشعا ال يلج يدنع

 الإ موي نم سيل :بيسملا نب ديعس نع كرايملا نبا ىور دقو
 مهايمسب مهفرعيف ةيشعو ةودغ هتمأ لامعأ 285 يبنلا ىلع ضرعيو
 .مهيلع دهشي كلذلف ؛ مهلامعأو

 هتبتر لالج هبلق رضحيو ءهنهذ يف ميركلا ههجو رئازلا لثمتيو
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 «توصو «ءافرط ضغو «بلق روضحبب رئازلا لوقي مث ءهتلزنم ولعو
 .هللا لوسر اي كيلع مالسلا :حراوج نوكسو

 لَو هربق ىلع مصألا متاح افقو :لاق يرصبلا نسحلا نعو

 ام !اذه اي :يدونف «نيبئاخ- اندرت الف كيبن ربق اترز انإ !بر اي :لاقف

 نم كعم نمو تنأ عجراف «كاتلبق دقو الإ ائييبحح ةرايز يف كل انذأ

 . مهل ًاروفغم راوزلا

 ددجيو ءفيرشلا ههجو ةلابق عجري هيبيحاص ىلع مالسلا دعيو
 .احوصن ةبوت اهلعجي نأ 285 ههاجب ىلاعت هللا لأسيو ءةبوتلا

 ةمئأ ءارآو «ةعطاسلا تايآلاو ؛ةقطانلا ثيداحألا هذه دعبفأ

 ىلجأو نايب عورأ اهتايأ تملكتو اهتلدأ تثدحت يتلا ةعبرألا بهاذملا

 لاحرلا دش يف بيغرتلا غلابو ءاهبابحتسا ريرقتو ةرايزلا ةينس نع ةجح
 «ليدبتلاو فيرحتلل باب كرتي الو ؛ ليوأتلل ايل اسمم عدي ال امب اهيلإ رفسلاو

 حلصي © يي اوما هللا اذ اوئمجأ آثم مو .هيلع عادتبالا فقيو أكوتي

 ,مكروذدص افشيو مكبولق مكل



 هنع هللا يضر يلبنحلا يناليجلا رداقلا دبع مامإلا

 يف هه 0 ةنس ىفوتملا يلبنحلا يناليجلا رداقلا دبع مامإلا لاق

 : يلبتحلا هقفلأ يف ةيميت نبأ دنس عجري هيلإو «ةينغلا» هباتك

 رادج لعجيو «ةلبقلا نيبو هنيب هئاذحب نكيلو فيرشلا ربقلا يتأي مث
 :لقيلو ءهراسي نع ربئملاو ءههجو ءاقلت همامأ ربقلاو ءهرهظ فلخ ةلبقلا

 هجوتأ ينإ مهللا :لوقي مث «هتاكربو هللا ةمحرو يبنلا اهيأ كيلع مالسلا

 يلد ىلإ هجوتأ ينإ !هللا لوسر اي ةمحرلا يبن ن كمالس هيلع كيبنب كيلإ

 لاحّرلا دشن ال

 ىلإ الإ لاحرلا دشت ال) :ثيدح مهف يف سانلا نم ٌريثك ءىطخُي

 .«ىصقألا دجسملاو ءاذه ئدجسمو «مارحلا دجسملا :دجاسم ةثالث

 نأ نوربتعيو 2245 يبنلا ةرايزل لحرلا دش ميرحت ىلع هب نولدتسيف
 مهف ىلع ينبم هنأل «دودرم لالدتسالا اذهو «ةيصعم رفس كلذب رفسلا

 .- يتأيس امك - لطاب

 الإ لاحرلا دشت ال» :ثيدح امأ :يدابازوريفلا مالسإلا خيش لاق

 يف ةجح- وه لب «ةرايزلا نع يهنلا ىلع هيف ةلالد الف ؛دجاسم ةئثالث ىلإ

 هللا ىلع ةءارجلا مظعأ دقق ةرايزلا ةمرح ىلع ًاليلد هلعج نمو «ءكلذ

 ةجرد لين نع هروصقو «هلئاق ةوابغ ىلع عطاق ٌناهرب هيفو ءهلوسرو
 , 320لالدتسالاو طابنتسالا ةيفيك

 .1797ص ه؛رشيلاو تالصلا )١(
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 باب يف لالدتسالاو «باب يف . ىرتس امك .2 ثيدحلاف :تلنق
 .رخآ

 ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :6 هلوق نأ وه كلذ نايبو
 ءءائثتسالا بولسأب نييوغللا دنع فورعملا بولسألا ىلع ءاج «دجاسم
 الإ دعب ناك ام وه ىتتسملاف (هنم ىئثكتسمو ىنثئتسم دوجو يضتقي اذهو

 ءافوذحم وأ ًاروكذم ام] هنم دب ال وهو ءاهلبق ناك ام وه هنم ىنثتسملاو

 .وحنلا بنتك طسبأ يف فورعمو ٌررقم اذهو
 ذب ميرصتلا هيف ءاج دق هنأ اندجو ثيدحلا اذه ىلإ انرظن اذإو

 ركذ هتأي ملو .«الإ» دعب ام وهو ؛دجاسم ةثالث٠:هلوق وهو ىنثتسملا
 .هريدقت نم ّاذإ دب الف ء«الإ» لبق ام وهو هنم ىنشسملا

 بوسنملا رّدقملا ظفللا ناك ةربق» هنم ىنشتسملا نأ انضرف نإف
 الهو ءدجاسم ةثالث ىلإ الإ ربق ىلإ لاحرلا دشت ال 5 هللا لوسرل
 ريغ ىنئثتسملاف .ةيوبنلا ةغالبلاب قئال ريغو ماظتنالا مدع يف ٌرهاظ قايسلا
 سنج نم ىنثتسملا نوكي نأ ”لصألاو ءهنم ىنثتسملا نمض لخاد
 مالك ةبسن نم جرحتي  ملاع بلق نئمطي الو هثم ىنثتسملا

 عم قفتت ال يهو ««ربق» ةظفللا هذه ةبسن ىلإ  هلقي مل كك ىفطصملل
 ىنثتسملا يه نوكت نأ حلصت الف هو هللا لوسر ىلإ ءانثتسالا يف لصألا
 كس

 بوسنملا رّدقملا قايسلا نوكيف «ناكم» ظفل هنأ ضرفنلف
 ىلإ الإ ناكم ىلإ لاحرلا دشت ال :ضرفلا اذه ىلع و هللا لوسرل
 ءٍريخ وأ ملع وأ ةراجت ىلإ رفاسن ال نأ :اذه ىتعمو ءدجاسم ةثالث
 .نالطبلا رهاظ سوهلا نم ترض اذهو

 «هنم ىنثتسملا ركذ هيف سيلو ىنثتسملا ركذ ىلع لمتشا ثيدحلاف
 .ةغللا لهأ قافتاب هريدقت نم دب ال كلذلو
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 :اهل عبار ال هوجو ةثالث الإ لمتحي ال هريدقتو

 ال :ردقملا ظفللا نوكيف «ربق» ظفلب ريدقتلا نوكي نأ :لوآلا هجولا

 .دجاسم ةثالث ىلإ الإ ربق ىلإ لاحرلا دشت

 رفسلا عنم ىلع ثيدحلاب لدتسي نم يأر ىلع ٌينبم ريدقتلا اذهو

 ىندأ هدنع نم هغيستسي ال جوجمم ٌدراب ٌريدقت هنأ ىرت تنأو «ةرايزلل

 هللا تاولص داضلاب قطن نم حصفأ ىلإ هتبسن قيلت الو «ةيبرعلاب ماملإ
 .طقاسلا بولسألا اذه لثمب ىضري نأ اشاحبف ءهيلع همالسو

 «ماع ظفلب ثيدحلا يف هنم ىنثتسملا ريدقت نوكي نأ :يناثلا هجولا

 .هب ّلئاق الو فالخ الب مدقت امك ٌلطاب اذهو «ناكم# ظفل وهو

 ظفلب ثيدحلا يف هنم ىنثتسملا ريدقت نوكي نأ :ثلاغلا هجولا

 ةثالث ىلإ الإ دجسم ىلإ لاحرلا دشت ال :ثيدحلا قايس نوكيف ةدجسماا

 . دجاسم

 يوغللا بولسألا ىلع ىرجو مظتنا دق مالكلا بولسأ نأ ىرتف

 هيف تقرشأو نيتمدقتملا نيتروصلا يف حضاولا تفاهتلا ىفتخاو «حيصفلا
 .يكي هللا لوسرل هتبسن ىلإ يقتلا بلقلا نئمطي اذهبو «ةوبنلا حور

 اذإف ءهنم ىنثتسملاب ٌةحرصم ىرخأ ٌةياور دجوت ال هنأ ضرفب اذه
 ضحبم ىلإ اهنع لدعي نأ نيد هل نمل لحي الف «ةياورلا هله تدجو

 . ةغللا حيصف ىلإ دنتسي ال ضرف
 هيف أم ةربتعملا تاياورلا نم ةيوينلا ةنسلا يف هللا دمحب اندجرو دقو

 ١ .هنم ىتثتسملاب حيرصتلا

 :لاق بشوح نب رهش قيرط نم دمحأ مامإلا هجرخأ ام :اهنمف
 :146 هللا لوسر لاك :لاقف روطلا يف ةالصلا هدنع تركُدو ديعس ابأ تعمس

 ريغ ةالصلا هيف ىغتبت دجسم ىلإ هلاحر دشي نأ يلصملل يغبني الد
 م٠



 . ”(يدجسمو ءىصقألا دجسملاو «مارحلا دجسملا

 صضعب هيف ناك تإو ثيدحلا ٌنسح ٌرهشو :رجح نبا ظفاحلا لاق

 ىغتبي دجسم ىلإ هلاحر دشُت نأ يطملل يغبني ال١ :رخآ ظفل يفو
 . اذه يدجسسمو «ىصقألا دجسملاو «مارحلا دجسملا ريغ ةالصلا هيف

 : 6 هللا لوسر لاق :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ءاج ام :اهنمو

 نأ دجاسملا ٌقحأ ءءايبنألا دجاسم متاخل يدجسمو ءءايبنألا مئاخ- انألا

 يدجسسم يف ةالص «يدجسمو مارحلا دجسملا لحاورلا هيلإ دشُنو رازُي
 هاور «مارحلا دجسملا الإ ءدجاسملا نم هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ

 .رازبلا

 دجاسملا هذه ادع ام نأ ةمآلل نيبُيل دجاسملا يف 6# همالكف

 يه امأ ءاهريغ ىلإ رفسلاب بعتلا يف ةدئاف الق ءلضفلا يف ياستم ةثالثلا

 اذه يف اهماحقإف ؛ثيدحلا اذه يف رباقملل لخد الو «لضفلا ديزم اهلف

 مثإ هلمحتي نم ىلع هي هللا لوسر ىلع بذكلا نم ًابرض ربتعي ثيدحلا
 .2إ هيلع بذكلا

 .84 :7 ةئيدملاو ةكم دجسسم يف ةالصلا لضف «يرابلا ممتف رظنأ ()
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 ثيدحلا ةمئأ لاوقأب هانركذ يذلا ىنعملا دبيأت

 هظافحو

 دشت ال) :ثيدح ءالجألا رابكلا نوثدحملاو ظافحلا حرش دقو

 ال هنأ وهو «لبق نم هانركذ يذلا هجولا ىلع هائعم اوئيبو خلإ «لاحرلا

 نأ ىلإ بهذ نم مهنمو و5 يبنلا ةرايزل لحرلا دش ةلأسمب هل ةلص
 .صوصخمم دجسم يف ةالصل رذنلاب قلعتي ثيدحلا

 : كعتوأ نمو

 ؛230لائ كيس ينالقسعلا رجبحس خرب يلع نس دمحأ ظفاحلا مامإلا

 هنم ىنثتسملا ؛دجاسم ةثالث ىلإ الإ» :هلوق :نيققحملا ضعب لاق#

 رمأ يأ يف ناكم ىلإ لاحرلا دشت ال :ريصيف ًاماع ردقي نأ امإف ءفوذحم
 ىلإ هئاضفإل لوألا ىلإ ليبس الو «كلذ نم صخأ وأ «ةثالثلا ىلإ الإ ناك

 نيعتف ءاهريغو ملعلا بلطو «محرلا ةلصو ءةراجتلل رفسلا ةيأب كيم

 ىلإ لاحرلا دشت ال :وهو ةبسانم رثكأ وه ام ردقُي نأ ىلوألاو ءيناغلا
 ىلإ لاحرلا دش عنم نم لوق كلذب لطبيف .ةثالثلا ىلإ الإ ةالصلل دجسم
 .ىهتنا. ؛ملعأ هللاو «نيحلاصلا روبق نم هريغو فيرشلا ربقلا ةرايز

 حرش يف ينامركلا فسوي نب كمحم مامزلا هركذ ىنعملا اذهو

 لثم ىتعملا اذهل نيديؤملا لوحفلا نم هريغ مالك لقنو «يراخبلا حيحص

 .''”يوونلاو يباطخلا

 1م يراشبلا حيحص حرش يرابلا مستف 203

 .١؟ص الج يراخبلا ىلع يئامركلا حرش (؟)
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 دمرحأ نب دومعمم لمدحم وبأ نيذلا رذب مامولا ًاضيأ كلذ ديأ نمعو

 . ”0(يراقلا ةدمع# 4 ىمسملا يراخبلا ىلع هححرش يف يتنيعلا

 ىلإ الإ ناكم ىلإ لاحرلا دشت ال :يأ ثيدحلا مومع ريدقت ىلعو

 . ةثالثلا دحاسملا

 :؟؟”هصخلم ام «ماقسلا ءافش» يف يكبسلا ةمالعلا لاق

 ةرايزو ملعلا بلطك هيلع ٌتعاب ضرغ :امهدحأ :نارمأ هيف رفسلا

 .قافتالاب عورشم وهو «كلذ هبشأ امو «نيدلاولا

 وأ ةنيدملا وأ ةكم ىلإ رفسلاك رفسلا ةياهن وه يذلا :ناكملا :يناثلا

 يف لخدي مل 7 يبنلا ةرايزل رفاسملاو «ثيدحلا هلمشيو سدقملا تيب

 رفسلا نع يهتلاف ءعورشملا لوألا عونلا يف لخدي امنإو ًاعطق ثيدحلا

 :نيرمأب طورشم

 .ةثالثلا دجاسملا ريغ هتياغ نوكي نأ :امهدحأ

 .ةعقبلا ميظعت هتلع نوكي نأ : يناثلاو

 ميظعت هتلعو . ةثالثلا دجاسملا دحأ هتياغ 7 يبنلا ةرايزل رفسلاو

 ؟هنع يهنلاب لاقي فيكف ؛ةعقيلا ال ةعقبلا نكاس

 هتياغ نوكي ام :امهدحأ :نيببس بولطملا رفسلل نإ :لوقأ لب

 .اهريغ ىلإ ناك نإو ةدابعل نوكي ام :يناثلاو «ةثالثلا دجاسملا دحأ

 ةجردلا يف وهف ءنارمألا هيف عمتجا دو ىفطصملا ةرايزل رفسلاو

 يذلا رفسلا ناك نإو «نيرمألا دحأ هيف دجو ام هنودو ءبلطلا نم ايلعلا
 . حلاص دصق نم ٌةبرُق هنوك يف دب الف ةثالثلا نكامألا دحأ هتياغ

 ,.؟54 نص السا 451)

 ١99 ١١ةص ماقسلا ءافش 4(؟)



 وهف .ناكملا كلذ ميظعتل ةثالثلا نكامألا ريغ ناكمل رفسلا امأو

 تلق :لاق هلأ نيعباتلا ضعب نع ءاج اذهلو «ثيدحلا هيف درو يذلا

 ةثالث ىلإ لاحرلا دشت امنإ :لاق روطلا يتآ نأ٠ديرأ ينإ :رمع نبال

 عدو «ىصقألا دجسمو «86 هللا لوسر دجسمو ءمارحلا دجسم :دجاسم

 , 7فرصتب ها. هتأت الق روطلا

 دجسم يف ةالصلا رذنب قلعتي ثيدحلا نأ ىأر نم ءاملعلا نمو

 . صوصخمم

 ىلع رذن نميف ءاملعلا دنع وه امنإ ثيدحلا اذه :لاطب نبا لاق

 ..هأ . ةثالثلا ريغ دجاسملا رئاس نم دجسم يف ةالصلا هسفن

 ثيدحلا اذه :8نئسلا ملاعم» يف يباطخلا ناميلس وبأ مامإلا لاقو

 ءهب ىقو ءاش نإف ءدجاسملا ضعب يف يلصي نأ ناسنإلا رذني ءرذنلا يف

 هذه نم ٍدحاو يف ةالصلا رذن نوكي نأ الإ ءهريغ يف ىلص ءاش نإو

 هذه صخ امنإو ءاهيف هرذن امب همزلي هب ءافولا نإف «ةثالثلا دجاسملا

 دقو «نيعمجأ مهيلع هللا تاولص ءايبنألا دجاسم اهنأل كلذب دجاسملا

 .ها. وهب ءادتقالاب انرمأ

 :ثيدحلا ىنعمف «ةعاط يف الإ بجي ال رذنلا نأ ررقملا نمو

 رذت نمف ءاهيف ةالصلل ةثالثلا دجاسملا دحأ نايتإ رذن نمل ءافولا بجي

 .رذتلاب ءاقولا هيلع بجي ال دجاسملا هذه ريغ نايتإ

 دجاسملا ريغ دجسم ىلإ يشملا رذن اذإ (عرف) :يوونلا لاقو

 هرذن دقعني الو همزلي مل ءىصقألاو ؛ةنيدملاو «مارحلا يهو «ةئالثلا

 لاق نكل .ءاملعلا ريهامجو دمحأو ةفينح وبأو كلام لاق هبو ءاندنع

 ١١ - 7١ ١, 9ص ماقسلا ءافش 0

 .44؟/؟ نئسلا ملاعم (؟)



 دصق رذن اذإ :يكلاملا ةملسم نب دمحم لاقو «نيمي ةرافك همزلي :دمحأ

 ناك 46 ىبنلا نأ» نيحيحصلا ىف روهشملا ثيدحلل همزل ءابق دجسم

 ْ . .؟ةأيشامو ًابكار تبس لك ءابق يتأي
 كربتلاو نيحلاصلا دجاسم يف ةالصلا دارأ نم امأو :لاطب نبا لاقو

 هجوتي الو ءهريغو يطملا لامعإب اهدصق نإ حابمف «كلذي ًاعوطتم اهب
 .هأ. ثيدحلا اذه يف يذلا هيلإ

 حيحصلاو : ؟08ملسم حيحص حرش» يف هللا همحر يوونلا لاقو

 الو مرحي ال هنأ نوققحملاو نيمرحلا مامإ هراتخا يذلا وهو انباحصأ دنع

 هذه ىلإ لاحرلا دش يف يه امنإ ةماتلا ةليضفلا نأ دارملاو :اولاق ءهركي

 .ملعأ هللاو ءةصاخ ةثالثلا

 هذه ةليضف ثيدحلا اذه يفو )١548/9(: رخآ عضوم يف لاقو

 روهمج دنع هانعم نأل ءاهيلإ لاحرلا دش ةليضفو «ةثالثلا دجاسملا

 دمحم خيشلا لاقو ءاهريغ دجسم ىلإ لاحرلا دش يف ةليضف ال ءاملعلا
 .ها. 7طلغ وهو اهريغ ىلإ لاحرلا دش مرحي نم انباحصأ نم :ينيوجلا

 ةرايزل رفاس نإف :يسدقملا ةمادق نب دمحم وبأ مامإلا خيشلا لاقو

 نع يهنم هنأل صخرتلا هل حابي ال :ليقع نبا لاق ءدهاشملاو روبقلا

 . ةدجءاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :َِو يبنلا لاق ءاهيلإ رفسلا

 ًابكار ءابق يتأي ناك 46# يبنلا نأل ءهيف رصقلا زاوجو هتحابإ حيحصلاو
 .«ةرخحآلا مكركذت اهوروز#» :لاقو ءروبقلا روزي ناكو ءايشامو

 ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال١ :مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق امأو

 .4إ1/8 بذهملا حرش عومجملا 13
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 ةليضفلا تسيلو ءميرحتلا ىلع ال ليضفتلا يفن ىلع لمحيف «دجاسم
 .''"اهؤافتنلا رضي الف ءرصقلا ةحابإ يف ًاطرش

 :ردنلاب صاخ ثيدحلا نأ ديؤي اممو

 ١- :لاق و هللا لوسر نأ ملسم لاجر هلاجر دانسإب حص اه >

 هنأب حرصي وهو «قيتعلا تيبلاو اذه يدجسم لحاورلا هيلإ تبكر ام ريخ
 عاقبلا نم امهريغ ىلإ لحاورلا بوكر زوجي .

 نم «ةنيدملا خيرات» يف ةبش نب رمع ىور دقف «ةباحصلا مهف  '؟
 ةشئاع نع «ةيريوج نب رشص انثذح «ثراولا دبع نب دمصلا دبع قيرط

 يف يلصأ نأل :لوق يبأ تعمس» :تلاق صاقو يبأ نب دعس تتب

 ول «نيترم سدقملا تيب ينآ نأ نم ّيلإ بحأ نيتعكر ءابق دجسم
 .«لبإلا دابكأ هيلإ اوبرضل ءابق يف ام نوملعي

 .(59/# متفلا) حيحص هدانسإو :رجح نبا ظفاحلا لاق
 . 079/9 /؟) ؛دنسملا» يف هوحن ةبيش يبأ نبا ىورو

 باطخلا نب رمع نع )١77/6( «فنصملا» يف قازرلا دبع ىورو

 «يطملا دايكأ هيلإ انبرضل قافآلا نم قفأ يف ءابق دجسسم ناك ول» :لاق هنأ

 نأ ملع ولف «لاحرلا دشت ال» :ثيدح ةأور نم هنع هللا يضر رمعو

 .ءابق دجسم يف هتلوقم لاق امل ميرحتلل ثيدحلا يف يهنلا

 مجعملا» يف يناربطلاو 20787/5) «دنسملا» يف دمحأ ىورو
 ةرصب يبأ نع «ينزيلا هللإ دبع نب دثرم ثيدح نم ٠" /؟) «ريبكلا

 هيف يلصيل روطلا دجسم ىلإ ريسي وهو ةريره ابأ تيقل :لاق يرافغلا
 :لاقف :لاق «ثلحترا ام لحترت نأ لبق كتكردأ ول :هل تلقف :لاق
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 لاحرلا دشت ال» :لوقي له هللا لوسر تعمس ينإ :تلقف :لاق ؟ملو

 ةيدجسمو ءىصقألا دجسملاو «مارحلا دجسملا :دجاسم ةثالث ىلإ الإ

 نم مهف دق ناك ولو ءهنع هللا يضر ةريره وبأ عجري مل كلذ عمو

 يف يذلا يهنلا نأ ىلع كلذ لد «لعفي مل املف عجرل ميرحتلا ثيدحلا
 . ؟هنع هللا يضر ةريره يبأ دنع ميرحتلا ديفي ال ثيدحلا

 :لاحرلا دش يف دنهلا يف ثيدحلا ءاملع رابك ىوتف

 دنهلا يف ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم ثيدحلا ءاملع رابك ةعامج لثس
 اوباجأف 46 دمحم انديس مانألا ريخ ةرايزل لاحرلا دش ةلأسم نع
 ساشا يف ءاج امك باوجللاو لاؤسلا صن اذهو «ديفم ديدس باوجب

 .ءاملعلا ءامسأ ركذ هرخآ يفو ةدنهملا ىلع دتفملا»

 :لاؤسلا صن

 لضفأ هيلع تانئاكلا ديس ةرايز ىلإ لاحرلا دش يف مكلوق ام
 لضفأو مكيلإ بحأ نيرمألا يأ ؟هبحصو هلآ ىلعو تايحتلاو تاولصلا
 ةالصلا هيلع هترايز ةرايزلل لاحترالا تقو يوني له ؟رئازلل مكرباكأ ىدل
 ىلإ رفاسملا نإ :مهضعب لاق دقو ؟ًاضيأ دجسملا يوني مأ مالسلاو
 .يوبنلا دجسملا الإ يوني ال ةئيدملا

 ةمزأ هديب قيفوتلاو تنوعلا دمتست هلهو . ميحرلا نمح رثأ هللا مسي

 انينسأل :ةرايزلاو لسوتلا ثيداحأ جيرختل ةرائملا مفرو :فلؤملل داؤفلا ءاقش : رنا 222

 , حودمم كيعس دومحم خيشلا
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 .ًاملسمو ًايلصمو ًأدماح قيقحتلا

 نم - هأدف يحور  نيلسرملا ديس ربق ةرايز انخياشم دنعو اندنع

 نم ةبيرق لب «تاجردلا ليئل مجنأو «تابوثملا مهأو «تابرقلا مظعأ

 يونيو «لاومألاو جهملا لذيو لاحرلا دشب هلوصح ناك نإو ءتابجاولا

 ةرايز اهعم يونيو ءمالسو ةيحت فلأ فلأ هيلع هترايز لاحترالا تقو

 لاق ام ىلوألا لب «ةفيرشلا دهاشملاو عاقبلا نم هريغو ل# هدجسم

 مالسلاو ةالصلا هيلع هربق ةرايزل ةينلا درجُي نأ مامهلا نبا مامهلا ةمالعلا

 هميظعت ةدايز كلذ يف نأل دجسملا ةرايزل مدق اذإ هل لصحي مش

 الإ ةجاح هلمحت ال.ًارئاز ينءاج نم» :5 هلوق هقفاويو 446 هلالجإو
 .«ةمايقلا موي هل ًاعيفش نوكأ نأ يلع ًاقح ناك يترايز

 نع ةرايزلا درفأ هنأ يماج الملا يماسلا فراعلا نع لقن اذكو

 .نيبحملا بهذم ىلإ برقأ وهو «عحبحلا
 ىلع ةرونملا ةنيدملا ىلإ رفاسملا نأ نم نوضراعملا هلاق ام امأو

 هيلع هلوقب ًالالدتسا فيرشلا دجسملا الإ يوني ال ةيحت فلأ فلآ اهنكاس
 نأل ٌدودرمف ؛دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال» :مالسلاو ةالصلا

 هنأ َمِلَعَل بقاث مهف وذ هلمأت ول لب ءالصأ عنملا ىلع لدي ال ثيدحلا

 ةثالثلا دجاسملا اهب ىنثتسا يتلا ةلعلا نإف ؛زاوجلا ىلع لدي صنلا ةلالدب

 ةرايزلا عم وهو ءاهب صتخملا اهلضف وه عاقبلا وأ دجاسملا مومع نم
 تمض يتلا ةغينملا ةيحرلاو ةفيرشلا ةعقبلا نإف «ةفيرشلا ةعقبلا يف دوجوم

 امك يسركلا نمو شرعلا نمو ةبعكلا نم ىتح ًاقلطم لضفأ 8 هءاضعأ
 لضفلا كلذل دجاسملا ىنثتسا املو «مهنع هللا يضر انؤاهقف هب حرص

 «ماعلا لضفلا كلذل ةكرابملا ةعقبلا ينثتسي نأ ىلوأ مث ىلوأف صاخلا

 سمش ةمالعلا انخيش اهنم طسبأب لب ءهاتركذ امك ةلأسملاب حرص دقو

 يف زيزعلا هرس هللا سدق يهوكنكلا دمحأ ديشر انالوم نيلماعلا ءاملعلا
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 تعيط دقو «ةرونملا ةنيدملا ةرايز لضف يف 6كسانملا ةديز» هتلاسر

 انالوم انخياشم خيش ةلاسر فيرشلا ثحبملا اذه يف ًاضيأو ءارارم
 ةماطلا اهيف ماقأ «زيزعلا هرس هللا سدق يولهدلا نيدلا ردص يتفملا

 ججحو ةعطاق نيهاربب ىتأو «مهقفاو نمو ةيفلسلا يعدي نم ىلع ىربكلا
 تعبط «لاحرلا دشت ال ثيدح يف لاقملا نسحأ» اهامس ةحطاس

 . ملعأ ىلاعت هللاو ءاهيلإ عجريلف ترهتشاو

 :نوديؤملاو ىوتفلا باحصأ
 .يهركنكلا دمحأ ديشر ثدحملا ةمالعلا ١

 .يروفنراهسلا دمحأ ليلخ ثدحملا خيشلا ةمالعلا . ؟

 . يدنبويدلا نسحلا دومحم خيشلا ثدحملا ةمالعلا - 7

 .ينيسحلا نسح دمحأ ريم خيشلا ةمالعلا

 .يدنبويدلا نمحرلا زيزع خيشلا ثدحملا ةمالعلا 6

 .يوناهتلا يلع فرشأ خيشلا دشرملا ةمالعلا 5

 . يروفنارلا ميحرلا دبع هاشلا خيشلا ةمالعلا

 .يدنيويدلا نسح دمحم ميكحلا جاحلا خيشلا - 6

 .هللا ةردق يولوملا 4

 ٠ - هللا ةيافك يتفملا يولوملا .

 .يوفئراهسلا ىيحي دمحم خيشلا ةمالعلا - ١

 .دنهلا ءاملع ىوتفل ةمركملا ةكم ءاملع دييأت

 ةمركملا ةكمب ءاملعلاو ءاهقفلا رابك نم ةلمج ىوتفلا هذه ديأ دقو
 ءةيعفاشلا يتفم ليصبأب دمحم نب دذيعس دمحم خيشلا ةمالعلا مهنم

 اى



 «مارحلا دجبسملاب بيطخلاو مامإلاو «ةمركملا ةكمب ءاملعلا سيئرو

 دمحم يتفملا هيقفلا ةمالعلا خيشلاو «باوت ناخل ديشر دمحأ خيشلاو

 ةمالعلا خيشلاو «ةيمحملا ةكمب ةيكلاملا يتفم يكلاملا نيسح نب دياع

 دجسملاب سردملاو مامإلا يكلاملا يسمح نب يلع دمحم ققحملا

 . مارحلا

 :ةرونملا ةنيدملا ءاملع دييأت

 ديسلا هيقفلا ةمالعلا :مهنم ةنيدملا ءاملع اهديأو ىوتفلا هذه ظرقو

 دمحأ خيشلا يوبتلا مرحلاب ةيكلاملا خيشو «يجنزربلا ليعامسإ نب دمحأ

 يسرحملا نادمح رمع خيشلاو «يجنزربلا يكز دمحم ديسلاو «يرئازجلا

 ىسوم خيشلاو «يئثيغلبلا نومأملا نب دمحأ فيرشلاو ءروهشملا ثدحملا

 خيشلاو «ميهاربإ نب ليلخ خيشلاو ءناخ دمحم ًالُم خيشلاو ءمظاك

 جاحلاو «يرايخلا يسوسلا دمحم خيشلاو «يسنوتلا ريزولا زيزعلا دمحم
 خيشلاو «ينالقلا رمع نس دمحم خيشلاو «يطيقنشلا ريخ دمحم نب دمحأ

 دمحأ خيشلاو «نامعن ني روصنم دمحم خيشلاو ءدعسأ دمحأ نب دمحأ

 .داوجلا دبع دومحم خيشلاو «يدتسلا نسح دمحم خيشلاو « يطاسب

 : رهزألا ءاملع دييأت

 دمحم خيشلاو «يرشبلا ميلس خيشلا رهزألا خيش ًاضيأ كلذ ديأو

 :ماشلا ءاملع كييأت

 يطشلا دمحأ نب ىفطصم خيشلاو « ىواتفلا بحاص نيدباع نبا ديفح
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 نيدلا ردب خيشلا ثذيملت يقشمدلا راطعلا ديشر دومحم خيشلاو « يلبنحلا

 ديعس لمحم خيشلاو «يومحلا يشوبلا كمخحوم خيشلاو «ءماشلا هل لحي

 بيدأ دمحم خيشلاو «يومحلا لالدلا دمحم نب يلع خيشلاو «يومحلا
 «يديبابللا رداقلا دبع خيشلاو «دامحب ناطلسلا عماجب سردملا يناروحلا

 . ةفقشلا دمحأ نب سراف خيشلاو « يفنحلا يفطل كيعس كمحم خيشلاو

 .”يومحلا دادحلا ىفطصم خيشلاو

 .(دنهلا ةعبط) دنهملا ىلع دنفملا ١(



 يدجنلا يلبنحلا قيتع نب دعس خيشلا ىوتف

 : ديفملا عومجملا هباتك يف ةرايزلا يف قيتع نب دعس حخيشلا لوقي

 نم ةفئاط زوج دقف ؛845 يبنلا ربق ةرايزل لحرلا دش ةلأسم امأ

 «نيحلاصلا روبق كلذكو ءو يبنلا ربق ىلإ لحرلا دش ءاملعلا يرخأتم

 ثيدحلا هيلع لد ام وه دقتعن يذلاو «نيققحملا نم فئاوط مهفلاخو

 :دجاسم ةثالث ىلإ الإ لاحرلا دشت ال :لاق هنأ 246 يبنلا نع حيحصلا

 ثيدحلا اذهبو .ىصقألا دجسملاو ءاذه يدجسمو ءمارحلا دجسملا

 ديس لوق فلاخي لوق لك نإف نيزوجملا لوق نالطب فرعت حيحصلا

 الو ؛هيلإ تفتلي ال ههجو يف هب بورضم هلئاق ىلع دودرم نيلسرملا
 ' .«قيتع نب دعس خيشلا ىواتف نم ديفملا عومجملا نم ها) .هيلع لوعي

 نم رخآلا بناجلا لوق نيب ذإ ليلجلا ملاعلا اذه فصنأ دقل :تلق
 يذلاو) :هلوقب وه هدقتعي ام نيب مث ءهيأر فلاخي ناك نإو ءاملعلا

 لداعلا اذه هفقوم نيب قرفلا رظناو .فاصنإلا ةياغ هنم اذهف (خلإ هدقتعت
 نيرفكملا ةعامج نم رصعلا اذه يف مهب انيلتبا ام فقوم نيبو ففصنملا

 .244 يبنلاب لسوتلا وأ ةرايزلا وأ لحرلا دشب لوقي نم لك نورفكي نيذلا

 ًاديع يربق اولعجت ال
 اهلوؤُيو ءنولاغلا اهفرحي يتلا صوصتنلا نم ثيدحلا اذه

 نولدتسيو «هدروم ريغ يف هنودرويو «مهاوه ىلع هنولمحيف ؛نولطبملا
 فالخ ىلع كلذ ةيعدب وأ ةيوبنلا ةرايزلل لحرلا دش ميرحت ىلع هب
 :نولوقي مهعمسن انك دقف مهنيب فالتخاو

 . كرش كلذ نإ -
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 .مارح- هنإ :نولوقي اوراص مث

 .ةعدب هنإ :نولوقي اوراص مث

 .ةنسلا فالخل ريصي هلعل مث -

 .ًاحابم ريصي هلعل مث

 يف روطتلا :لُق وأ ؛داهتجالا يف ريغتلا اذه لثم لصح امك
 :لوقي نم عمسن انك ذإ «45 يبنلاب لسوتلا ةلأسم يف روصتلا

 .كرش هنإ -

 .مارح- ىلإ مكحلا ريغت مث

 .ةعدب هنأ ىلإ مكحلا ريغت مث

 .ةنسلا فالخ هلأ ىلإ مكحلا ريغت مث -

 هللا دمحت اننإف كلذ عمو «ميظعلا يلعلا هللاب الإ ةوق الو لوح الف

 رونيو رئاصبلا حتفي نأ هلأسنو «ميقتسملا طارصلا ىلإ يداهلا ىلاعت

 .رويغلا ملسملا هانمتي ام وهف ءريخلا ىلإ انيصاونب ذخأيو «رئارسلا

 ال ثيدحك - ةتبلا ةرايزلا ةيضقب هل ةلص ال ثيدحلا نأ : لصاحلاو

 مهف نم كلذ نيبأسو .رخآ باب يف ةرايزلا ةيضقو «باب يف هنإف - دشنت
 . هتجرد نايب دعب تاقثلا ةمئألا

 ::قيفوتلا هللابو لوقأف
 :هظفلو هلو يبنلا نع هثع هللأ يضر ةريرهوبأ هاور ثيدحلا اذه

 نإف يلع اولصو *ًاديع يربق اودعجت الو ءًاروبق مكتويب !ولعجمت الو

 .دواد وبأ هاور ةمتنك امثيح ينغلبت مكتالص

 ناك :دمحأ لاقف ءغئاصلا عفان نب هللا دبع هيوار يف فلتخاو
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 وبأ لاقو ءنيعم نب ىيحي هقثوو ءيزارلا متاح وبأ كلذكو ءًافيعض

 .يرذنملل (37(دواد يبأ رصتخم» يف اذك ءدب سأب هل :ةعرز

 نب 0 وبأ هيفو «ىلعي وبأ هآور : ”«(دئاوزلا عمجيمال يفو

 هلاجر ةيقبو ءاحرج هيف ركذي ملو متاح يبأ نبا هركذ يرفعجلا ميهاربإ

 . تاق

 ثحلا هب دارملا نوكي نأ لمتحُي :يرذنملا نيدلا يكز ظفاحلا لاق

 .ضعب يف الإ رازُي ال ىتح لمهُي ال نأو و هربق ةرايز ةرثك ىلع
 .نيترم الإ ماعلا يف يتأي ال يذلا ديعلاك «تاقوألا

 نوكت ال صاخ موي ةزايزلل لعجي نأ نع يهنلا هنم مهف نم مهنمو
 ةالصلا هيلع رازُي نأ وه يغبني يذلا امنإو .«كلذك ديعلا نأ امك هيف الإ

 يقتلا ليوأتلا اذه ركذ ءمويب صيصخت ريغ نم كلذ رسيت املك مالسلاو

 . يكبسلا

 هيلع هترايز دنع بدألا ءوس نع يهنلا :هأتعم نأ مهف نم مهنمو

 مالسلل رازُي امنإو ءدايعألا يف لعفي امك بعللاو وهللاب مالسلاو ةالصلا

 ةظفاحملا عم .همالس درو هئاعدو هرظن ةكرب ءاجرو «ءهدتع ءاعدلاو هيلع

 .ةيوبنلا ةفيرشلا ةرضحلا هذهب قئاللا بدألا ىلع

 باتكلا لهأ ةداع نم نإف .هللا ءاش نإ برقألا وه اذه لعلو

 ىهنف «مهيحلاصو مهئايبنأ ةرايز دنع بعللاو ةنيزلاو وهللا يف قارغإلا
 دنع بعللاو وهللا اذه يف مهب اوهبشتي نأ ةمألا مالسلاو ةالصلا هيلع
 «نيبئات نيرفغتسم هترايزل اوتأي نأ مهيلع لب «مالسلاو ةالصلا هيلع هترايز
 . هتايحح يف هيدي نيب نونوكي امك هتافو دعب هوراز اذإ اونوكي نأو

 لا

 ىلا



 ريخلا نم راثكإلا نأو ءٌريخ- مالسلاو ةالصلا هيلع هترايز نأ ملعاو

 .بعللاو وهللا بنتجيو :«بدألا مزتلي نأ رئازلا ىلعو ءريخ
 قازرلا دبع هاور يذلا رثألا لمحي بدألا ءوس نع رجزلا ىلعو

 :يوبنلا ربقلا دنع ًاموق ىأر نسحلا نب نسحلا نأ هدنسب «هفنصم» يف
 يرق اولعجت ال» :مالسلاو ةالصلا هيلع هدج لوق مهل قاسو ءمهاهنف
 .ثيدحلا «ًاديع

 نعو «ةرايزلا دنع بدألا ءوس نع يهنلا :هاتعم نأ ديؤُي وهو
 .ةرايزلا نع ًايهن سيلو دايعألا دنع وهللا نم نوكي امب اهدتع حماستلا

 نم دحأ يف ليختي فيكو :هنع هللا يضر يقتلا مالسإلا خيش لاق
 رئاس ةرايز ىلع نوعمجم مهو 255 ىفطصملا ةرايز نم هعنم فلسلا
 .هأ .ىتوملا
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 دبعي ًانثو يربق لعجت ال مهللا

 اهب لالدتسالا يف بعالتي يتلا صوصنلا نم ًاضيأ ثيدحلا اذه

 مهاوه ىلع اهليوأتو صوصنلا فيرحت مهبجعُي نيذلا نولاغلا نوفرحملا
 . ةيربلا ريخ ةرايزل لحرلا دش ةيهارك وأ .ةيعدب وأ ميزحت ىلع هب نولدتسيف
 قحلا ةيلح نعو ءُلطاب ٌمهف وهو ءميلستلا متأو ةالصلا لضفأ هيلع
 .هأاور نم ركذ دعب هانعم نيبأسو «ٌلطاع

 ًاموق هللا نعل ًانثو يربق لعجت ال مهللا» :ظفلب دمحأ هاور دقف
 هاور 75835/7(2) ةدمحأ دنسم» يف اذك .«دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا

 هيفو ىلعي وبأ هاور كلذكو )١9/7/١(« ًالسرم ةأطوملا» يف كلام

 عمجم# يف اذك «تاقث هلاجر ةيقبو مالك هيفو «ليئارسإ يبأ نب قاحسإ
 ."ص ؟جج ةدئاوزلا

 «تاقثلا ليسارمب جتحي نم دنع حيحص ثيدحلاف :يناقرزلا لاق
 وهو .ةأطوملا» ظفتي هل دمحم نب رمع هدانسإل دئسملاب لاق نم دنعو

 ةأطوملل يناقرزلا حرش» يف اذك «يليقعلا دنع دهاش هلو هتدايز لبقت نمم

 2561١. ص ١1ج

 لخاد يف وه يذلا اذه هعضوم يف 5 هربق نوك نأ ملعاو
 ءاملعلا اهيلع قفتا يتلا رومألا نم هدجسم لخاد يف يه يتلا هترجح
 هللا ناوضر ةباحصلا دهع لنم حلاصلا فلسلا نم مالسإلا ةمئأو مالعألا

 ظوفحم 6 هربق نأ ىلع لدي ام حيحصلا ثيدحلا يف ءاج دقو
 «دبعي ًانثو هربق نوكي ال نأ اعدو بلط هنأل «ةيتثولاو كرشلا عوقو نم
 دتشا ءدبعي ًانثو يربق لعجت ال مهللا» :5 لاق «باجتسم هلي هؤاعدو
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 .ةدجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا موق ىلع هللا بضغ

 :هقرط عيمج نم هتاياور هيطعت ام ىلع فيرشلا ثيدحلا ىنعمو
 وأ ربقلا بحاصل ًاميظعت هيلإ وأ هيلع ةالصلاب ربقلا دصقي نأ نع يهنلا
 روبقلا ةدابعو كرشلا ىلإ ممألا نم قبس نمل ٌةعيرذ ناك كلذ نإف ءربقلل

 .اهلهأو

 الثل هتمأ ىلع اهدسف ةعيرذلا هذه يهنلا اذهب عراشلا ربتعا دقو
 ,هءاعد باجتساو ءهءاجر هللا ققح- دقو ءمهلبق مسألا هيف عقو اميف اوعقي

 .هيلإ وأ هيلع ةالصلاب لَك هربق مظعي نم نيملسملا يف سيلف
 !ذه يف هنفد ىلإ ةراشإلا مالسلاو ةالصلا هيلع هنع تبث دقو

 نيب ام" :ًاعوفرم يناربطلاو ءحيحص ٍدنسب رازبلا ىور دقف «عضوملا
 دقف (تيبلا» لدب (ربقلا) ظفلب ««ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يربق
 لضفلا اذهب هل مكحو «هربق راوجب نوكي فيرشلا هدجسم :نأ ملع
 الو ربقلا لجأل هدجسم رجسهب مهرمأي ملو ءهنايتإ يف ةمألا بغرو
 الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم لضفأ هيف ةالصلا نأب حرص لب ءهمدهب
 نم ةضور» هنأب ربنملا ىلإ فيرشلا ربقلا يلي ام صخو «مارحلا دجسملا
 .4ةنجبلا ضاير
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 كسانملاو ةرايزلا

 ةرايز ةصرف توفي ال نأ جاحلل يغبني هنأ كسانملا بتك رثكأ ركذت

 .نكامألا هذه ىلإ لصو دقو ًاصوصخ مالسلاو ةالصلا هيلع ىفطصملا
 ثحابم دعب ةرايزلا ثحابم اوركذي نأ نيفنصملا ةداع ترج كئلذلو

 كسانملا طابتراو كسانملاو هقفلاو ثيدحلا بتك بلغأ يف كسانملا

 نيب ةلص الف «يمكح الو ينامز ال «يناكم طابترا وه ةيوبنلا ةرايزلاب

 ةرايزلا نإ :لاقي ثيحب نامزلا ثيح نم ةيوبنلا ةرايزلا نيبو كسانملا

 ثيحس نم ةرايزلا نيبو كسانملا نيب ةلص الو « جحلا رهشأ يف ةعورشم

 .هماكحأ وأ هتابجأو وأ جحلا ننس نم اهنإ :لاقي ثيحب يعرشلا مكحلا

 .بسحف يناكم طابترا طايترالا امنإو

 هل ءهتاذب مئاق هب رومأم ملاص لمع ةيوبنلا ةرايزلا نأ :اذه ىنعمو

 هنأل ءهيلع باثي هب ًاصاخ ًارفس رئازلا هل رفاسي نأ قحتسي هباوثو هلضف
 .راثآلاو ثيداحألا كلذب تءاج امك «هيف بغرملا هب رومأملا يف لخاد

 عطق دق اهبرغو ايندلا قرش نم مداقلا جاحلا ناك امل نكل

 بر بيبح نم ًابيرق راصو ؛ةلئاطلا لاومألا قفثأو «ةلئاهلا تافاسملا

 ةروثأملا هدهاعمو ةرومعملا هذهاشمو نيلسرملاو ءايينألا مامإو نيملاعلا

 هذه نم ًابيرق راص امل .ليربج نيمألا طبهمو . . .ليزنتلاو يحولا لزانم
 ىلإ رفسلاو ءاهل ةرايزلاب برقلا اذه ةصرف ملتغي نأ بسان ةميركلا رايدلا

 ىلعو هيلع مالسلاو . . .عيفرلا فيرشلا هربق ىلع فوقولاو ءاهبحاص
 . .هربثم دنع فوقولاو ..هتضور يف ةالصلاو .عيقبلا لهأو هباحصأ

 ..هتادايعو ..هليقمو ..هتاوزغو ...هداهج لزانم يف لوزسملاو

 . . هترايزو . . هتاولصو
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 عجري مش لزانملا هله برق ىلإ لصي نأ لقاعلاب نسحي لهف
 ء.ًاعوئمم اعوطقم امورحم

 لومحم اهروهظ قوق ءاملاو امظلا اهلتقي ءاديبلا يف سيعلاك

 دعب اهب قلعتي امو اهلئاضفو اهماكحأو ةرايزلا ركذت نأ بسان كلذل
 .كسانملاو جحملا باوبأ

 نوركذي يتلا مهدئاصق يف ءارعشلا ًاضيأ لاونملا اذه ىلع ىرجو
 لئاضف اهيف نوركذيو .ةرايزلا ةلحرب اهنومتحي مهنإف ؛ جبحلا ةلحر اهيف

 دهاشملاو ءةميظعلا فقاوملا كلت اهيف نوركذتيو ءةرونملا ةنيدملا

 يف ةّيئاوضرلا ملاعملاو «ةيدمحمملا تاكربلاو ؛ ةينابرلا تاحفتلاو «ةميركلا

 : مهتافنصم يف, ثيدحلا لهأ رثكأ جهنم

 اورج نيثدحملا نم ًاريثك نإ لب :«كسانملا بتكب ًاصاخ سيل اذهو
 اهيق ءاج امو اهدجسم لئاضفو اهلئاضفو ةئيدملا ركذ ىلع مهتافتصم يف
 يراخيلا ظفاحلا مامإلا حيحص اذهف «كسائملا ثيداحأ دعب راثآلا نم

 رذت نمو ءءاسنلا جيحح باتك دعب ةروشملا ةنيدملا لئاضف باتك ركذي

 . جحا باتك نم ةبعكلأ ىلإ يشملا

 ةئيدملا لئاضف باوبأ ركذي ملسم ظفاحلا مامإلا حيحص ا!ذهو

 ءاهاوأل ىلع ربصلاو ءاهاتكس يف بيغرتلاو ةكربلاب اهيف يبنلا ءاعدو

 يذلا دجسملا نايبو ءاهدجسم يف ةالصلا لضفو ءاهيلإ لاحارلا دشو

 .جحلا باتك دعب اذه لك ءىوقتلا ىلع سسأ

 أباي جحلا ثيداحأ دعب هننس يف ركذي دواد وبأ ظفاحسلا مامإلا ا!ذهو

 . ةثيدملا ميرحت يف أبايو «ةنيدملا نايتإ يف

 ليرحو



 بايب ءانثأ يق ةنيدملا هنثس يف ركذي هجام نبا ظفاحلا مامإلا اذهو
 .كساتملا باتك لضف

 ةنيدملا لئاضف باوبأ هئئنس يف ركذي يئاسنلا ظفاحلا مامإلا اذهو

 .ًاضيأ جحلا باتك يف اهب قلعتي امو

 باتك يف ىربكلا هنتس يف ركذي يقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا اذهو

 دجسم يف ةالصلا لضف يفو #2 يبنلا ربق ةرايز يف ًاباب جحلا
 ةرايز يفو ءءابق دجسم يفو «لوسرلا ريئم يف ًابابو لي هللا لوسر
 .ءادهشلا روبق

 عينمو دئاوزلا عمجم» هباتك يف يمثيهلا نيدلا رون ظفاحلا اذهو

 اهل ءاعدلا باوبأو «ةئيدملا ةرايز باوبأ جحلا باتك يف ركذي ةدئاوفلا

 ًاباب دقعيو ءاهلهأ ماركإو ءاهب تومي نم لضفو اهئالب ىلع ربصلاو
 ريق ىلع هجولا عضو بابو هدو هللا لوسر ةرايز باب ناوسعب
 . للي هللا لوسر

 «بيهرتلاو بيغرتلا) هباتك يف ركذي يرذنملا ظفاحلا مامإلا اذهو

 ىنكس يف بيغرتلاو «يوبنلا دجسملا يف ةالصلا يف بيغرتلا باوبأ

 نم بيهرتلاو ءاهلهأ لضفو ءاهلضف يف ءاج امو ءتامملا ىلإ ةنيدملا
 .ةرشابم كسانملا باوبأ دعب كلذ لك ءءوسب مهتدارإ وأ مهتفاخإ

 : هقفلا لهأ جهنم

 بتك هذهف ؛مهبتك يف هقفلا لهأ كلس ديمحلا جهنملا اذه ىلعو
 «ةلبانحلاو ءةيعفاشلاو ءةيكلاملاو :ةيفنحلاك ةيمالسإلا بهاذملا هقف

 ةروهشملا ةيهقفلا بهاذملا نم اهريغو ةيضابإلاو «ةيديزلاو «ةيرفعجلاو
 ةرايزلا ثحابمب بهذملا بتك يف نوئتعي ءالؤه لك ةروهشملا ريغو

 رهاظ وهف ليلد ىلإ اذه جاتحي الو ءجحلا ثحايم دعب اهلئاسمو
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 مظعأو ةيانع دشأ يهف كسانملا بتك امأ «راهنلا ةعبار يف سمشلاك

 .يوونلا مامإلل ماضيإلا باتك اهرهشأو عوضوملا اذه ىلع ًاصرح

 ءةكم نام ثورمتعملاو جاجصلا هفرصنأ اذ :يوونلا مامولا لاق

 مهأ نم اهنإف دك هتبرت ةرايزل 8ك هللا لوسر ةئيدم ىلإ اوهجوتيلف
 . يعاسملا حجنأو تابرقلا

 26 يبنلا ىلع مالسلاو ةرايزلا بادآ كلذ دعب يوونلا خيشلا ركذ مث

 ةنيدملا يف هتماقإ ءانثأ رئازلا نم ةبولطملا بادآلا نم يغبني ام ركذو

 3 ىمسيملا كساتملل عماجسلا هياتنك يف لصفم كلذ لكو «ةرونملا

 : رجح نبأ قيلعت
 ىلع اقلعم هتيشاح يف يمتيهلا رجح نبا خيشلا هيقفلا ةمالعلا لاق

 نس باحصألاك هدييقت ةمكح :لاق (جاجحلا فرصنا اذإ) يوونلا لوق

 ليق لب ًاعامجإ تقو لك يف ةبولطم اهنأ عم .كسنلا غارفب ةرايزلا
 امنإو مهقيرط ىلع ةفيرشلا ةنيدملا تسيل جاجحلا بلاغ ذإ ءاهيوجوي
 نم) ربخل دكآ جاحلا قح يف يهف ًاضيأو ءجحسلل ًالوأ ةكم ىلإ نوهجوتي

 .لاقم هدنس يف ناك نإو (ينافج دقف ينرزي ملو جح

 كرت هنم حبقي .ةنيدملا نم برقو ةديعبلا قافآلا نم ءاج اذإ هنألو

 حجنأو تابرقلا مهأ نم وه امب همامتعا مدع ىلع هتلالدل ةرايزلا

 . يعاسملا

 نيب فالخ هيف ؟هسكع وأ لضفأ ةكم لبق ةنيدملاب ةءادبلا لهو

 يذلاو «ةكمب ةءادبلا حيجرت ىلإ يحوي باحصألا مالك رهاظو :فلسلا

 ىلوألاف جحلل اهدعب هعاستا عم ةرايزلل نمزلا عستا نإ لاقي نأ هجتي
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 نع قئاع هقوعي امبر هنإف «ةميظعلا ةيرقلا هذه ليصحتل ةردابم اهميدقت

 يف اذك) .جحلا مدق كلذل عستي مل نإو ءجحلا دعب اهيلإ هجوتلا
 . ( ملخص ةيشاحلا

 دارأ هيبأ نبا دايز نأ :امهريغو يرذالبلاو ربلا دبع نبا ركذو

 .ًادايز عمسيو هيطاخيل هنبا ذخأف ءهملكي ال وهو ةركب وبأ هاتأف ءجحلا
 تنذأ نإف «كانه ةبيبح مأو ءجحلا ديري هنإو «لعفو لعف كابأ نإ :لاقف

 اهب مظعأف هتبجح يه نإو هيلو هللا لوسرل ةنايخلو ةبيصم اهب مظعأف هل
 «كلذ ريغ ليقو «ةنسلا كلت جحلا كرتف :يرئالبلا لاق .هيلع ةجح

 ةركب وبأ لاق ام كرتي ال امم مهدنع جحلل ةرايزلاو ةتيدملا نايتإ نأ الولف

 قارعلاب ناك هنإف «ةئيدملا قيرط ريغ ىلع جحلا نم دايز نكمت عم كلذ

 .هيلإ برقأ ةكمو

 نأش نم لزي مل اممو :هيقفلا ميهاربإ نب قاحسإ لاق :ءافشلا يفو
 23 هللا لوسر دجسم يف ةالصلا ىلإ دصقلاو ءةئيدملاب رورملا جح- نم

 ءىطاومو ءهيدي سمالمو ءهسلجمو ءهربقو ءهربنمو «هتضور ةيؤرب كربتلاو
 نممو ءهيلع هيف يحولاب ليربج لزنيو ءهيلإ دنتسي يذلا دومعلاو ءهيمدق
 .هلك كلذب رابتعالاو «نيملسملا ةمتأو ةباحصلا نم هدصقو هدمع

 «ةكمب وأ ةئيدملاب ةءادبلا جاحلل لضفألا نأ يف فلسلا فلتخاو
 نم نوميم نب ورمعو ؛دوسألاو «ةمقلع :ةئيدملاب ةءادبلا راتخا نمع نإو

 .ًالوأ ةرايزلا راثيإ هببس لعلو «نيعباتلا

 يبأ نع دايز نب نسحلا ىور «يدنقرمسلا ثيللا يبأ ىواتف يفو
 ٌرم هكسن ىضق اذإف ءةكمب أدبي نأ جاحلل نسحألا :لاق هنأ ةفيتح

 . *”زاج اهب أدب نإو ةنيدملاب

 .(١١٠1ص) افولأ ةصالخما 410



 :دباع خيشلا كسانم

 كساتلا ةياده» وهو ءةيكلاملا دنع كسانملا بتك رهشأ نم اذه
 دمحم خيشلا مامإلا ةمالعلا ةكمب ةيكلاملا يتفمل ؟كسانملا حيضوت ىلع

 حيضوتو «يكلاملا ميهاربإ نب نيسح خيشلا ةكمب ةيكلاملا يتفم نبأ دباع
 باتكلا اذه يف وهو «يكلاملا نيسح خيشلا يتفملا هيبأل وه كسانملا

 باوبأ رخآ يف ركذف «مهبتك يف ءاهقفلا ةماع هيلع ىرج ام ىلع ىرج
 ىلع ليلدلاو 85# هترايز بلط يف باب :ناونعب ةرايزلا ثحابم جحلا
 يف لاقو .اهيف بغرم ةليضفو ءاهيلع عمجم ةنس يه :لاق مث ءاهبلط
 ة هيبن تايصوصخ مهفو هتعاطل كايإو هللا ينقفو ملعا :ةيشاحلا

 «ةنسلاو «باتكلاب ةبولطم ةعورشم ِ# هترايز نأ هتاضرم ىلإ ةعراسملاو
 بادآلاو ماكحألا ةيقب نيبي عرش مث .سايقلاو ءةمألا عامجإو
 , 20 ائاضفلاو

 : يراقلا كسانم

 ثدحسملا هيقغلا ةمالعلا باتك :ةدمتعملا كساتملا بتك رهشأ نمو
 كسنملا يف طسقتملا كلسملاب) ىمسملا يراقلا يلع الم خيشلا
 عجارملا نم وهو «يدنسلا مامإلل كسانملا بابل ىلع (طسوتملا
 .يفنحلا بهذملا يف ةقثوملا ةدمتعملا رداصملاو

 ديس ةرايز باي) :ناونعب جحلا ثحابم دعب ًاباب دقع دقو
 عامجإب ة# نيلسرملا ديس ةرايز نأ ملعا :هلّوأ يف لاق .(ِةَو نيلسرملا
 ليتل يعاسملا حجنأو «تاعاطلا لضفأو ءتابرقلا مظعأ نم نيملسملا

 ةعيطمب عوبطملا يكلاملا دياع دمحم خيشلل كسانملا مميضوت ىلع كساتلا ةياده 2

 9/٠)3, :ص ةيمحملا ةكمب ةيدجاملا يقرتلا
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 .ةميظع ةلفغ اهكرتو «ةعس هل نمل تابجاولا ةجرد نم ةبيرق تاجرنلا

 ءهمزع درجيو «هتيث صلخي نأ هيلعف ةرايزلا ىلع مزع اذإو .ةريبك ةوفجو

 جحلا ناك نإو .هقيرط يف ةنيدملاب رمي مل نإ ةرايزلاب مث ءجحلاب أدبيف

 نأ نيبو ءراكبألاو لاصآلاب لكك راتخملاب ةءادبلا نيب رايخلاب وهف ًالفن
 داشرإ يف اذك) .ًارهاط رهاطلا روزيف ءرازوألا نم رهطيل ًالوأ جحي

 . ير

 :رساحملا كلساتم

 رونو مانألا ديفم) باتك :ةئبانحلا كسانم بتك رهشأ نم اذه

 خيشلا هيقفلا ةمالعلل (مارحلا هللا تيب جحل ماكحألا ريرحت يف مالظلا

 .يميمتلا يدجتنلا رساج نب نمحرلا دبع نبا هللا دبع

 يف لاق .اهيف ءاج امو ةرايزلا نع اذه هباتك يف ًالصف دقع دقو

 جحلا لبق ةنيدملا لخد اذإو :هللا همحر مالسإلا خيش لاق «لصف) : هلأ
 نم ريخ هيف ةالصلاو هيف يلصيو 5 يبنلا دجبسم يتأي هنإف ؛«هذعب وأ

 .لصفلا يف ءاج ام رخآ ىلإ .مارحلا دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ

 ىلإ رطضا نكل «ةرايزلا ثيداحأو لحرلا دش يف هيأر هل ناك نإو وهو

 نم ىأر امل «ةرايزلا عوضومو كسانملا عوضوم :نيعوضوملا نيب طبرلا
 .هبحاص دصق وأ دجسملا دصقل لحرلا دشب امهنيب ةبسانملا ةوق

 كلذو .ءاملعلا لاوقأ لقنو ةرايزلا ثيداحأ نم ةلمج ركذ دقو

 وأ ؛لاوقألا نم هحجري ام ركذ مث .ةروربمو ةروكشم ةيملع ةنامأ

 توكي كلذبو .ىريام لوقي نأ هقح نمو هل وهو هيأر ا!اذهو ءءرهظتسي

 نم عوضوملا اذه يف ىرج نم عم رجي ملو ءثحبلا يف فصنأ دق

 ,(978 _ 75 ص) رصمب دمحم ىفطصم ةعبطم يراقلا يلع الملا كساتدم )1١(

 ل



 هيأر قفاوي ام لاوقألا نم لقنيف «سصضرغلاو ىوهلاب لقنلا يف مكحتلا
 . لقتلاو ضرعلا يف ةنايخح وهو هضراعي ام كرتيو

 و



 هيجوتو فيرشلا دجسملا يف ةيوبنلا ةرجحلا لاخدإ

 ثيدح نم دارملا

 «دجاسم مهئايبنأ روبق اوذختا ىراصنلاو دوهيلا للا نعل»

 دعي ملف ؛نيئصملا نع يوبنلا دجسملا قاضو ؛«نوملسملا رثك امل

 هللا يضر باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ اهداز يتلا ةدايزلا دعب مهبعوتسي

 هلماع كلملا دبع نب ديلولا رمأ «هنع هللا يضر نافع نب نأمثع مث ءهنع

 نينمؤملا تاهمأ تويب مدهب زيزعلا دبع نب رمع ةرونملا ةنيدملا ىلع
 ةطيحم تناك دقف ءهل ةعسوت دجسملا يف اهلاخدإو مهنع هللا يضر

 «يبرغلا لامشلا ىلإ يقرشلا بونجلا نم فيرشلا يوبنلا دجسملاب
 .هيف ةعراش اهباوبأو

 ةفرشملا روبقلا لاخدإ ىلع ال تويبلا مده ىلع ٍدثموي سانلا ىكبف

 فورعملا - زيزعلا دبع نب رمع هذفنو كلذب ماق يذلاو ءدجسملا ىلإ
 باحصأ نم اياقب مهيف ناك دقو «نيعباتلا دهع يف  هاوقتو هحالصب
 . آي هللا لوسر

 ٌرفن هيفو 5 هللا لوسر دجسم يف ينتيأر دق : سنأ يبأ نبا لاق
 « لهس نب ةمامأ وبأو .ءنمحرلا دبع ني ةملس وبأ :هباحصأ نم

 - مالسلاو ةالصلا هيلع هجاوزأ رجح تضقُن امل ينعي - ديز نب ةجراخو

 اهتيل :ةمامأ وبأ ٍكئموي لاقو «عمدلا نم مهاحل تلضخا ىتح نوكبي مهو

 لق هيبنل هناحبس هللا يضر ام اوريو ءناينبلا يف سانلا رصقي ىتح تكرُث
 . "هديب ايندلا حيتافمو

 ."هو ,7ةهمرص راجنلا نب دومحم نب دمحم ظفاحلل ةنيدملا رابخأ يف ةنيمثلا ةرئلأ ()

 نو



 دجسملا يف ةفرشملا روبقلا لاخدإ نأ مهريغ الو ءالؤه ري ملف

 كلذب اهنأو ءاهرفكو اهلالضو ةمألا كرش ىلإ ةعيرذ وأ «نيدلل ٌفلاخم
 اهنأو ءآدجسم امهنع هللا يضر هيبحاصو لي اهيبن روبق تذختا دق نوكت
 مهاشامح  ةنعللا كلذي تبجوتساف ىراصنلاو دوهيلا لعف امك تلعف دق

 ةفيرشلا روبقلا ىلع ةعفترم ًاناطيح !ورادأ مهنأ هولعف ام لكو كلذ نم

 ينكر نم نيرادج اونب مث ؛ماوعلا اهيلإ يلصيف دجسملا يف رهظت اليكل
 لامشلا ةهج نم ةثلثم ةيواز ىلع ايقتلا ىتح امهوفرحو نييلامشلا ربقلا
 .ةالصلا يف فيرشلا ربقلا لابقتسا نككمي ال ىتح

 هللا نعل» :ِكفك هلوق ىنعم نم - مويلا . سانلا نم ٌريثك همهفي ام امأ
 نم دارملا نأ نم .خلإ «دجاسم مهئايبنأ روبق اوذْختا ىراصنلا دوهيلا

 يدؤُي كلذ نأو «نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ىلع دجاسملا ءانب وه كلذ

 اهلالضو ةمألا نعل ىلإ يدؤي ءيس ٌمهف وهف ءاهميظعتو اهتدابع ىلإ
 نم ىراصنلاو درهيلا هيلع ناك امل ًاعابتأ «ميوقلا جهنملا نع اهجورخو
 .هللا دنع قلخلا رارش نم كلذب نونوكيف ءرييغتلاو ليدبتلا

 باتكلاب ةمألا هذه قحح يف تبث دق ام عم مهفلا اذه قفتي فيكف

 ىلإ دئرت ال اهنأو ءسانلل تجرخأ ةمأ ريخ اهلأ نم ةرتاوتملا ةنسلاو

 يف ءاج امم كلذ ريغ ىلإ ..ةلالض ىلع عمتجت الو «ىرخأ ةرم كرشلا

 ؟اهتعنو اهفصو

 عمتجت مث «؛ةباحصلا اياقب مهيفو نيعباتلا دهع يف اذه لعفي فيكو
 وأ «ة85 اهيبن ربق ىلع دجسملا ءانب ىلع نآلا ىلإو دهعلا اذه ذنم ةمألا

 .ةدحاو ةجيتنلاف ؟دجسملا ىلإ ةفيرشلا روبقلا لاخدإ

 فارحنا ىلإو ائركذ ام ىلإ يدؤي ءىطاخلا مهفلا اذه نأ كش ال

 ىتح - ًافلخو ًافلس  اهرايخ ليلضتو ةمألا ريفكت يف مهولغو ضعبلا

 مركملا فيرشلا ربقلا جارخإب - ةيوبنلا ةرجحلا عضو ربيغتب مهضعب رهاج
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 دوعس لآ زيزعلا دبع نب دلاخ- كلملا دهع يف كلذ ناكو « دجسمل أ نم

 ةيمحلا هيف تراثو ءاديدش ًابضغ بضغ كلذ عمس املف هللا هةمجحر

 ناك نم هعمس ميثألا حارتقالا كلذ بحاصل ًاعدار ًامالك ملكتو ةينيدلا

 . 1 ةةسلجمم يف ًارضاح

 نينوتفملا وأ نيددشتملا ضعب نم ةلوقملا هذه لثم عمسن كلازن الو

 .هللاب الإ ةوق الو لوح الو «ملعلا ىلإ نيبستنملا

 اهميظعت هجو ىلع اهل دوجسلا وه دجاسم رويقلا ذاختا ىنعم نإ

 ربقلا ذاختا ةظفلف .ناثوألاو مانصألل نوكرشملا دجسي امك «ءاهتدابعو

 رِعشُي ًاميظعت هيلإ وأ هيلع دوجسلل الحم هسفن ربقلا لعج هانعم ًادجسم

 ., ريقلإ بحأص ةدايعب

 :ثيدحلا تاياور .ضعحب يف اهتع هللا يضر ةشئاع ةديسلا لوقو

 . ”70ًادجسم ذخستي نأ يشخ هنأ ريغ ؛ءربق اوزربأل كلذ الولغ#

 ىدأل دجسملا يف ًارهاظ فيرشلا ربقلا ناك ولف ءهل دجسُي يأ
 املد : يواضيبلا لاق كلذلو «روظحملا يف مهعقوو ماوعلا ةندف ىلإ كلذ

 اهنولعجيو مهنأشل ًاميظعت مهئايبنأ روبقل نودجسي ىراصتلاو دوهيلا تناك
 نيملسملا عنمو مهنعل «ًاناثوأ اهوذختإو اهوحن ةالصلا يف نوهجوتي ةلبق

 كربتلا دصقو حلاص راوج يف ًادجسم ذختا نم امأق «كلذ لثم نع

 اذه يف لخدي الف ءهوحن هجوتلا الو هل ميظعتلل ال هنم برقلاب
 .فهأ . ؟9«ديعولا

 ناك اذإ كئلوأ» :ثيدحلا تاياور ضعب يف ةراشإلا نإف ًاضيأو

 ,”١٠ص فلؤملل مصصت نأ بجي ميهافم رظنا )6١

 , "١82 جا (ستفلا» رلغنا ءيراخبلا يحس فرش

 .5 77ص ١1ج رظنا + فمتعأو ةحتفلا» يع رجس عربا هئه هلقث 6
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 كلت هيف اورّوصو ًادجسم هربق ىلع اونب تامف حلاصلا لجرلا مهيف
 .ةةمايقلا موي هللا دنع قلخللا رارش كئلوأ روصلا

 نمل اهنأ ةراشإلا يف رهظألا» :؛ملسم حيحص حرش» يف يبألا لاق
 مهريوصتب ًارارش مهنوك لمتحيف طقف تحن نمل تناك نإو «دبعو تحن

 «ربقلا ىلع دجسسملا مهئاتبل سيل كئلوأ مذف ءنيروصملا ديعو ثيدحلا
 . هللا نود نم اهنودبعي يتلا ليثامتلاو روصلا هذه مهتحنل نكلو

 يف ًالخاد يوبنلا دجسملا ىلإ ةفيرشلا روبقلا لاخدإ ناك ولو
 هللا ىمحل هلعاف ًانوعلم ًاعوئممو خلإ ©. . ىراصنلاو دوهيلا هللا نعل» :ثيدح

 دقف ءهريغ نع مهفرص امك هنع دابعلا فرصلو «هنم وو هيبن بناج
 ميرم نبا حيسملاب ىراصتلا لعف امك #4 اهيبنب لعفت نأ ةمألا هللا مصع
 كانه سيلو ءميظعتلاو لالجإلا ةياغ و انيبن ٌلِجُت اننأ عم ؛مالسلا هيلع
 ؛ ىراصتلاو دوهيلا لعف امك هدنع لعفن مل انئكلو «6 هربق نم مظعأ ربق

 :هلوقب ىرخأ ةرم رفكلاو كرشلا يف عوقولا نم ةمألا هذه قي َنَّمأ دقف

 .هيلع قفتم «يدعب اوكرشت نأ مكيلع فاخأ ام هللاو ينإ»

 دعب ًاثيش هللاب كرشُت ال 6 هتمأ نأ يف ٌحيرص ثيدحلا اذهف
 هلل دمحلاو ةيمالسإلا ةمألاف ءكلذ اهيلع فاخي ال 26 هنأو ءاهناميإ

 .سمللا نم سمشلا دعب كرشلا نع ٌةديعب

 هذه رودص يف ميركلا نآرقلا ظفح ىلإ عجري كلذ يف رسلاو

 دوهيلا فالخب «ةديقعلاو ديحوتلا اياضق عجرم وه يذلاو .ةمألا

 < هيلإ نوعج ري ءيش مهل قبي ملو ليجنإلاو ةاروتلا اوقرح نيذلا ىراصتلاو

 دجاسملا ءانب نأو ءةمألا هذه ىلع كرشلا ىوعد امأ ءاوُلَضَأَو اوُلَضَف
 اهيلع ليلد ال بذك ٌضحم يهف اهيلإ ةعيرذ نيحلاصلاو ءايبنألا روبق ىلع

 3119 جا يكلاملا يبألل ملعملا لامكإ لاسكإ ىعسملا ملسع جعيتسمب# مرش م9

 ا



 مظعأ «يدعب اوكرشت نأ مكيلع فاخأ ام هللاو ينإ» :ثيدح رهاظو

 .اهبيذكت يف ناهرب

 :لوقن ًاريخخأو

 لَو هتوبن مالعأ نم دجسملا يف فيرشلا يوبنلا ربقلا لاخدإ نإ

 ربخسأف داز لب ءهدجسم لخاد نوكيس فيرشلا هربق نأب ربخأ 285 يبنلاف

 نايب يف ٌبيغرت اذهف «ةنجلا ضاير نم ٌةضور ريئملاو ربقلا نيب ام نأب
 لخاد فيرشلا ربقلا نكي مل اذإو ءرينملاو ريقلا نيب ةالصلا ةليضف
 : ه4 هلوقب ريبعتلا ىتأتي الو ءربنملاو ريقلا نيب ةالصلا روصتت ال دجسملا

 .؟ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يربق نيب ام

 لكَ فيرشلا هربق هيف يذلا تيبلاو دجسملا طسو ربنملا ناك اذإ هنأل
 نإف «ةالصلا ةدارإ دنع ًاصوصخ ةيئيبلاب ريبعتلا حصي مل ءدجسملا جراخ
 .'"”هعضوم يف ةالصلا نم ٌعنام ربنملاو ربقلا نيب ٌرجاح هروسو تييبلا

 مالسلاو ةالصلا هيلع رذنأ دقو :«ىلحملا» يف مزح نبا لاق

 «ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يربق نيب ام» :هلوقب هربق عضومب
 يف ربقلا نوك مالسلاو ةالصلا هيلع ركنُي ملو .كلذب هتيب يف هنأ ملعأو

 ةبق ربقلا ىلع ءانب نع ىهن امنإو «مئاق ءانب نع ىهن الو تيبلا
 .ها ؟؟9طقف

 ةداع هب ترج امك ء«ةبقلا ةئيه ىلع هب ًاقصتلم ربقلا سفن ىلع يأ
 . سأنلا رثكأ

 نيب ام) وه امنإ هقرط رثكأ يف ثيدحلا ظفل نأب نوللعتي نيذلا امأ

 ,*4 ص
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 ال طقف يراخبلا ةياورل ةبسنلاب اذه نأ كلذ نع باوجلاف «يربنمو يتيب
 نم «حتفلا» يف رجح نبا ظفاحلا حرص امك ثيدحلا قرط رئاسل ةبستلاب
 هلاجر ٍدتسب صاقو يبأ نب دعس ثيدح نم (ربقلا) ظفلب درو هنوك
 اذهل تاياورلا رثكأ نأ ىلع ؛راثآلا لكشم» يف يواحطلا صن دقو ءتاقث

 . ”(يربق» ظفلب يه امنإ ثيدحلا
 هكَي ملع دقف ربقلا ال تيبلا سفن دارأ ِهلَو هنأ ضرف ىلعو

 ءهيق نوكيس هربق نأو ءدجسملا يف لخديس هتيب نأ هايإ هللا مالعإب
 نم ةضور ريئنملاو تيبلا نيب أم راص هبو «دجسملا لشد ربقلا نوكيف

 . ةنجلا ضاير

 لاخدإب و يبنلا نذإ وهو «بولطملا ىلع لد ثيدحلا راد امفيكف
 .دجسملا يف بففيرشلا هربق

 امك هللا لوسر باحصأ اياقب مهيفو نيعباتلا دهع يف كلذ مت دقو

 ءزيزعلا دبع نب رمع لثم ءمهئاملعو مهتمئأ رابك مهئيبو ءانركذ
 «ماشلاو «ةرصبلاو «ةفوكلاو ءةئيدملا ءاهقفو ءنيريس نباو «نسحلاو

 كلذ ىلع مهدعب ةمألا تعمجأ عسل «ءمالسإلا راطقأ نم اهريغو

 .ةجح مهعامجإو

 يف - نيعباتلا رصع يف ةمألا قفتت نأ لاحتسال هنع ًايهنم ناك ولو
 «ةلالضلاو ركدملا ىلع - ةثالثلا نورقلا ريخ وه يذلا لوألا نرقلا ةياهن

 يف ناك هنإف دجسملا ةعسوت ةرورض لجأ نم اوتكس مهنإ لاقي الو

 اهل ةيبونجلا ةهجلاو ءاهل ةلباقملا ةهجلاو ةلبقلا ةهج نم هتعسوت ناكمإلا
 .46 هربق اهيف عقاولا ةيلامشلا ةهجلا نود

 ملو «كلذ نع مهدحأ هني ملو نيعباتلا نم ىأرمب اذه مت املف

 .الا ص +ج راثآلا لكشم ()
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 ةيفيكلا هذهب ةفرشملا ةرجحلا عضو نأ ىلع كلذ لد ءضارتعا انيلإ لقني

 دوهيلا هللا نعل :ثيدح يف ءاج امب هل ةقالع ال 285 هدجسم يف

 . ملعأ هللاو .خلإ ©«. . ىراصتلاو

 ند



 ةيوبنلا ةرايزلا بادآ نم

 كسمتي نأ ةرونملا ةنيدملا ىلإ لصوو ىلاعت هللا هقفو نمل يغبني
 رعشتسيف «ةكرايملا لزانملاو ةرهاطلا باحرلا كلت يف ةيعرشلا بادآلاب

 لخدي يوبنلا دجبسملا لخد اذإف .نايعلاب تباثلا لضفلاب ناكملا فرش

 يف توصلا عفر نأل هتوص عقري الو «مات ءودهو مارتحاو ةنيكسب
 .دشأ للك يبنلا دجسم يف وهو ءهنع ٌيهنم دجسملا

 اي١ :هل لاقف «هيف ًاكلام رظان نينمؤملا ريمأ روصنملا نأ تبث دقف
 ىلاعت هللا نإف «يوبنلا دجسملا اذه يف كتوص عفرت ال نيئمؤملا ريمأ

 حدمو ء:ةيآلا 4نِلا ٍتْوَص َقْرَك مكَفْوسَأ اَوُعَمَرَت الل :ىلاعت لاقف ًاموق َبْدَأ

 مذو ءةيآلا وأ لوُسَر َدنِع َمُهَكْوسَأ َنوُضْعَي َنِبِدْلا َّدإطظ :ىلاعت لاقف ًاموق
 نإو .ةيآلا «ٍبدجُمْلل ماتو نم َكَيوُماَتم تكا نإ :ىلاعت لاقف ًاموق
 اذه يخأ اي رظناف ."”روصنملا كلذل ناكتساف «ًايح هتمرحك ًاتيم هتمرح
 .ىلاعت هللا امهمحر روصنملاو كلام مامإلا نم ميظعلا بدألا

 نم نيلجرل لاق هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نأ «يراخبلا» يفو

 ناعفرت ءأبرض امكتعجوأل دلبلا لهأ نم امتنك ول :فئاطلا لهأ

 تشل هحرش يف يجاقخلا لاقو «ةهلدتسسلب 2: ءافشلا) يف ضايع يضاقلا اهاور 22

 هنأ ركذو « حعيحسص كلل اهدروأ ثيح هرد ليرد :اهركنأ نم لوقل هركذ دعب 258

 . هنم ىهتلأ «ههريش تاقث نم ةدع نع اهأقلت

 دعب ©2202 :4) يناقرزلا هحراش لاقو «(28+:8 بهاوملا) يف ينالطسقلا اهركذو

 نب يلع نسحلا وبأ اهاور ةياكحلا نإف «بيجع روهت اذه١ :اهل مهضعب بيذلكت ركذ

 نم ةءافشلا» يف ضايع يضاقلا اهجرخأو ءنسح داتسإب ؟كلأم لئاضفا هباتك يف رهف

 اهدانسإ يف سيلو ؛بذك اهنأ نيأ نمق .هخياشم تاقث نم ةدع خويش نع هقيرط
 هك ىهتلا . ؟باذك الو ٌحاضو
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 .لك هللا لوسر دجسم يف امكتاوصأ

 هللا يضر قيدصلا ركب يبأ نع يور يدوهمسلل ةافولا ءافو» يفو
 .ًاتيم الو ايح ال هلك يبنلا ىلع توصلا عفر يغني ال :لاق هنأ هنع

 رامسملا برض وأ ءدتولا دتو اذإ تناك اهنع هللا يضر ةشئاع نأو

 ال نأ :مهيلإ لسرت «فيرشلا يوبنلا دجسملاب ةفيطملا رودلا ضعب يف

 . ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هللا لوسر اوذؤت

 ىلع راصتقالل ًابلط كلذ اهنع هللا يضر ةشئاع تلعف امنإو :تلق
 ةفيرشلا ةرضحلا كلت يف هيلع داز ام لعف نأل .كلذ يف ةجاحلا ردق

 هنأل هعم بدألا لامك يعارب ال نمم ىذأتي هي وهو ؛بدألا نم سيل

 .نيرادلا يف يح

 ءاهب ديقتلا وأ اهمازتلا نسي ةرايزلل ةصوصخم ٌةغيص كانه تسيلو
 نأ هيفكيو «ىفك بولسأ وأ ةغيص يأب لكك يبنلا ىلع مّلسو ىَلص ول لب
 ركب ابأ اي كيلع مالسلا «هللا لوسر اي كيلع مالسلا :هلوق ىلع رصتقي
 ناك دقق .دجسملا لخد املك ءرمع صفح ايأ اي كيلع مالسلا «قيدصلا

 اي كيلع مالسلا :لوقي دجسملا لخد اذإ امهنع هللا يضر رمع نبا
 .فرصني مث «تبأ اي كيلع مالسلا ءركب ابأ اي كيلع مالسلا ءهللا لوسر

 اي كيلع مالسلا :همالس يف لاق اذإ ةيميت نبا خيشلا لاق

 مامإ اي ءهبر ىلع قلخلا مركأ اي ءهقلقس نم هللا ةريخ اي ؛هللا لوسر
 .ههآ4 يمأو وه يبأب هئافص نم هلك اذهف « نيقتملا

 حسمت نم ةرجحلا مامأ سانلا ضعي هلعفي امم سرتحي نأ يغبنيو

 ًادجو عنصتي الو ءاهب فوطي الو اهلبقي الو ةرجحلا ملتسي الف ءهوحنو
 .روز يبوث سبالك هدنع سيل امب عبشتملا نإف ًايذاك ًاقوش وأ ًالاح وأ

 الو ءديحوتلا يفاني ام لك نم ةرهاطلا باحرلا كلت هللا ظفح دقو
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 5 هربق يف وأ لك هيف دقتعي نم هللا دمحب ةملسملا ةمألا نيب دجوي

 ًانثو يربق لعجت ال مهللا» :لاق نيح 5 هئاعدل ةباجتسا ءالطاب ًاداقتعا

 نأو «برعلا ةريزجب نآئيد عمتجي ال هنأ هي ربخأ امل ًاقيقحتو «4دبعي

 .ةريزجلاب دبعُي نأ سيأ دق ناطيشلا
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 ةيديحوتلا ميقلا نبا ةينون يف ةرايزلا بادآ

 ًارداص الإ ديحوتلا يفاني هرهاظ امم سانلا ضعب هلعفي ام نئنظت الو

 . هيبئتو ميلعت ىلإ جاتحي لهج نع

 :ميقلا نبا خيشلا لاق

 هرسبق رّيصن نأ اناهن دقلو

 يذلا ربقلا لعجي ال نأب اعدو

 هءاسعد نسيسم لاعلا بر باجأف

 هئاسعلب هؤاجرأ تدغ ىتح

 نمحر لاس كرشلا راذح ًاديع
 ناثوألا ندهأنثو ُةَقضدق

 ناردسج ةئالسئثبب هسطاصحلو

 ناسيسصو ةيامسو ةزسصع يف

 رعشي هي هنأ ًاظحالم ءةرضحلا كلت يف بدأتي نأ ملسملل يغبنيو
 , ًايح هتم رمحكا ًاتيم هدم رجح نأو « هققوم ملعيو مالسلا هيلع نق ةقرعيو هب

 : ميقلا نبا خيشلا لاق

 ص يوبنلا دجسملا انيتأ اذإف

 للا دصقن ةرايزللانينشنامث

 عضاخ ةفقو ربقلا نود موقنف

 قطان يح ربقلا يف هنأكف

 ترتعاف ةباهملا كلت مهتكلم

 اهئامب نويعلا كلت ترجفتو

 ةبيهب مالسلاب مّلسملا ىتأو

 هحيرض لوح تاوصألا عقري مل

 ناتنث ًالوأ ةيحصتلا انيل

 نافجألا ىلع ولو فيرشلا ربه

 نالسعإلاو رسلا يف للذعتم

 ناقذألا سكاون نوفقاولاف

 نافجرلاةرثك مئاوقلا كلت

 نامزألا ىلع تضاف اسلاطلو

 نامسيإ يذو مسلع يذ راسقوو

 ناقذألا ىلع دجسسي مسلو الك
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 : ةديصقلا ليلحت

 اهنأ دجول فاصنإو رّكفتو رّضبتب ةديصقلا هذه رظاتلا لمأت ولو

 هب نوقلعتملاو و هللا لوسرل نورئازلاو نوّبحملا هدقتعي امع قداص ريبعت
 عبّتملا نمؤملا دّحوملا قداصلا بحملا ميظعت هل نومظعملاو نوحداملاو
 قح يف ىلاعتو هناحبس هبر هيلع هبجوأ امم لقأب مئاقلا حلاصلا فلسلل

 .هنع ءاج امك دلي هيب

 لاحلا فصو نم ةديصقلا هذه يف ءاج ام رظانلا لمأت ول :لوقأ

 مالسلل ةفيرشلا ةهجاوملا مامأ فقاولا رئازلا هيلع نوكي نأ يغيني يذلا

 نوديعبو «بدألا اذه يف نورّصقم سانلا نم ًاريثك نأ دجول لي هيلع

 نأو «ميظعلا يوبنلا ماقملا اذه وحن يغبني ام ةاعارم نع ًاريبك ًادْعُي
 بولطملا عيفرلا يلاعلا لاحلا نع ًاريثك صقني هيلع مهارن يذلا مهلاح

 نم ريثك نع لصحي ال يذلا لاحلا اذه «ميقلا نبا خيشلا هفصو يذلا
 .6 هللا لوسر انديس ىلع مالسلل نيمئاقلا نيفقاولا ءالؤه

 ىلع ال هيتيع ىلع يشمي هنأب فيرشلا ربقلا ىلإ هجوتملا سحي له
 :ةينونلا هذه يف ميقلا نبا خيشلا لوقي امك هيمدق

 نافجألا ىلع ولو فيرشلا ريت لادصقن ةرايزلل انينكنا مث

 اذه يف ميقلا نبا خيشلا عم يبتك نيمأ دمحم ديسلا انخيش قفتبو

 :لوقي ثيح- بدألا

 لوهأملااهبابةيربنعلاو اهمالعأ تدب دق ةئيدملا يذه

 ليربج ىشم دقو يبنلااهيف  ىوث دق دالب نم كنويع ًالماف
 ليزن تنأفاهنم يهتشتام لقواهب لصو هتضور تئاوشث
 لوقت ثيح هرضحتساو كينيع ىلع فقف يبنلا نم تود اذإو

 ليلظ دوجولااذه ىلعأدبأ هّلِظنمايكيلع مالسلا لقو



 للذتم عضاخ ةفقو فيرشلا ربقلا مامأ 8 هيلع ملسملا فقي لهو

 حلاصلا فلسلا ةمئأ كلذ لعفي امك نطابلاو رهاظلاو نالعإلاو رسلا يف

 ًاربخم لوقي يذلا ميقلا نبا خيشلا مهنمو .؛قوذلاو لضفلاو بدألا لهأ

 :هلوقب هريغل ًادشرمو هسفن نع
 نالعإلاو رسسلا يسف لسلذتم عضاخ ةفقو ربقلا نود موقنف

 يذلا لالجلاو ةبيهلاب ةرضحلا كلت مامأ فقاولا سحي لهو
 . .لالجلاب عيفرلا هلامج جّوتف و دمحم انديس ىلع ىلاعت هللا هعلاخ

 . .لامكلاو ةبيهلاب عيدبلا هنسح نّيزو

 . .راقولاو ةيشخلاب ميركلا هعضاوت ىّلحو

 مامإلا خيشلا مهنمو ءفلسلا ةمئأ رابك دنع لصحي يذلا وه اذهو
 | :ةينونلا يف لوقي ذإ ميقلا نبا

 نافجرلا ةرثك مئاوقلا كلت ترتعاف ةباهملا كلت مهتكلم

 نامزألا ىلع تضاغاملاطلو اهئامب نويعلا كلت ترججفتو

 ناسميإ يذو ملع يذراقوو ةبيهب مالسلاب مّلسملا ىتأو
 كلو ىفطصملا ىلع مالسلل ةفيرشلا ةهجاوملا مامأ فقاولا رعشي لهو

 هسفن نع لاك نم ىدي نيب «مالسلا دريو مالكلا عمسي نم يدي نيب هنأب
 دري هنأو «:ةدهاش ةرضاح. هحور نأو ءهدسج ضرألا لكأت ال هنأب
 ءرعشيو لقعيو سحي يذلا قطانلا يحلا نم الإ نوكي ال !ذهو .باوجلا
 لصحي يذلا وه لاحلا اذهو «ةقطان ةقداص ةلماك ةيخزرب ةأيح يح وهف
 نبا خيشلا مهنمو «هربق مامأ فوقولاو 86 هترايز دنع فلسلا ةمئثأ رايكل
 : ةينونلا يف لوقي ذإ ميقلا

 ناقذألا سكاون نوفقاولاف قطان يح ربقلا يف هنأكف
 :لوقي ذإ دادحلا هللا دبع مامإلا هلثمو

1875 



 لَسْرُم ريخ ىلع انمّلسو انفقو
 رسفاص-و مسيرسك يصح نسم سمفرستسف رضاحو يح وهو اسييساسع درف

 يمتيهلا

 لوقنلاوةلدألا ترتاوست

 ٌيرط ّيسح ىفطسصسمسلا نأب
 دخل عاقب ةسئيم مسجلا نأو

 فيصو ليكي يمشاهلا نأو

 هيلإيتأي ال هودلا نأو

 ًاصخحل ءارسبغلا هلل لكأت ملو

 . ءارغلا ةديصقلا رخآ ىلإ

 رجح نبأ خيشلا هةيقفلا مامزلا لوقي ميظعلا ىنعملا اذه يفر

 لوقيام فنصملا يصحيامف

 لوقأ هقرطي سسيسل لاله
 لويذلاهسئديال ةروسك

 لولحلاهريغي ال ليسمج

 لوصو اهل سيل تافقآلا اذك

 لوقأ اسم تسبشأو ءاسخظسصع الو

 ركب يبأ نب دمحم هللا دبع وبأ ةمالعلا لوقي ىنعملا اذه يفو

 :يدادغبلا ديشرلا نباب روهشملا
 هلإوهيلعاتملسوانفقو

 ائمالس مالسلاب انيلع درو

 هتافصو ىفطصملا ُقْلَخ ناك اذك
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 هأشيدف كش ريغ نم انعمسيل

 هاسنأدسب دقق يذلا قوف انداز دقو

 هأنقرع حاحصلا بتكلا ىف كلذب



 اذه يف ميقلا نبا خيشلا عم يبتك نيمأ دمحم ديسلا انخيش يقتليو

 :لوقي نيح بدألا

 يف ماقو بيبحلا راز نم دغس اي
 اهلك ةمي يركلا ةدهاشم ىأرو

 ىِدسَتْعَي ٍةرايزسلا َمايأ ماقأَو
 ةئيعأألميو ٌةَفبحأ ىرَيَو
 نَمَو اًدَهّشلا ٌَدّيسو عييسقبلا انرُز
 هب نمو ٌضيرعلاوًاعلَسواَبقَو
 ٌةدوهشماسهب تلاكانفايأ

 اهُنإ ةنيدملا مايأ سنأ مل
 اهّنأ كبسحو روش ىلع ٌرون
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 رُفَوتو بُداَتِب هباقعأ

 ريتعلا باب نيبو ضيرغلا نيب
 رمثملا ليخنلا لِظ يف ٌحوريو

 رضحملا يف هبلق قفخيو مهنم
 رهزألا ميسفلا يداولا كلذ يف

 رسيكأ ٍدسيسعو حارفأ مايأ
 ٍرقذأ ككلسم ميسن ّيلإ يدهت
 رجهمو بيبسحلل راد ريخ يف



 هذه يف ميقلا نبا خيشلا عم يجاونلا نيدلا سمش خيشلا يقتليو
 ىلع مالسلل فوقولا دنع قداصلا رئازلا لاح رؤصت يتلا ةليلجلا يناعملا

 بدألا نم هيلع نوكي نأ يغبني امو فيرشلا هربق مامأ 845 ييبنلا

 :لوقيف ةبيهلأو ءاكبلاو عوشخلاو
 ةقادلو ةَرسشحو عوفي ةامج وف ُهَرِبك زووم
 ةقاثأ مفتت عوصتلاءامب5ُ ْرِْهَظَر بارثلا يف دخلا رفع
 ةماظع ْتّمَضو ىَفَطْصُملا يِهِشاَه لابي تفرش ٌةَبْرَُث ضرألا لضفأ

 ةمالسةرويلعملسُينَم يَخوظعفلاوربق يِفَوْهَو
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 عم دومحم باهشلا يقتليو
 : ميقلا

 انّهلا َكْلَف اَهَتْعَلَب ٌرايذلا يِذه
 اهَبْرُت ْمَقْلاَو كيد َخ اهي رفع
 اًهئاجزَأ يِف ٍقْوَّنلا لاحر ططخاَو
 ْئَرْتألَف مالّكلا ٍنَع َتْرِصحَح اذإو

 ٌلِزَنَمو يوسئاسهلا ماَقَملا اذه

 ىَلَع تَّدَسَح يِذّْلا مرسلا وه اذه

 اَنْهاَمَلِعاَمِيلا لك ْنْفَيْمَلْوَل
 اهَراَز ْنَم يِتْلا ُهْكَضْوَر كيتا
 العدم مك يذلا ُهْرَبْنِم كام

 ىنعملا اذه يف ًاضيأ ميقلا نبا خيشلا

 ُهلَوُهْدَهْشاَو َكِيَنَذُت ىَلَع ٌتّبْئاَف

 ةَماَمَأ َفوُقُولا تغطشسا اذإ اذه
 نسم نسي َرِيَخاَي بآتب لَو مْلَس
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 ىنُملاو ٌبراملا ٌتكرثأ َكاَرْشُ

 اًنَّسلا نِم َدوُجؤلا ًالَماَن ٍلْجَشْساَو

 اَنَد نَم ؤأ ىأت نم َرُكَذَت ُكُْرْاَو
 اًنّسلألا َمالّكلا عئَماَم ٌبُحلاَف
 ال امُهْؤايِض اَدَب ٍنيِمألا حوُرْلا

 اَنِيغَألا ُبوُلُشلا هِهجسْهَب ِكارْذإ

 اًنِلْوَم ٍنِياَوْملا َنوُذ ىَفطصُمْلِل
 ىَئَمْجُملا ٍلوُبَقلاَر ون ىَلَتِجِا دقق

 نم نيمو لادم نم ةئزُي هيكل

 ٍرِماَوَأ ْنَع ٍءْرزَمب لفخت

 اعبجفي غرقا ىلزانالز

 ىتكسلاو اَنيِف َءاَمْسألا ُةّمْسا نار



 بادآلا ةيقب

 ىلع ةظفاحملا يف دهتجي نأ ةروئملا ةئيدملا ىلإ لصو نمل يغبنيو
 يبأ نع نيحيحصلا يف تبث دقف «فرشملا يوبنلا دجسملا يف ةالصلا

 لضفأ اذه يدجسم يف ةالص» :لاق لَو يبنلا نأ هنع هللا يضر ةريره

 .«مارحلا دجسملا الإ هاوس اميف ةالص فلأ نم

 . لفتلاو ضرفلا معي ليضفتلا اذهو :يوونلا لاق

 نآلا ديدج نم هيلإ فيضأ امو ميدقلا دجسملا معي ليضفتلا !ذهو

 يفف ءايندلا يف ةنجلا ةضور ىسني ال نأ ًاضيأ يغبنيو .نآلا لبقو

 صضاير نم ةضور يربنمو يزبق نيب ام» :ًاعوفرم حيحصلا ثيدحلا
 , ؛ةنجلا

 نأو «ةنجلا ضاير نم ةضور يربنمو يتيب نيب ام» :ظفل يفو

 ةمحازملاب ًادحأ يذؤي ال نأ طرشب نكل ءاهيف ةالصلا يف دهتجي

 ةضورلا ىلإ هجوتي مث ءدجسملا ىلإ روضحلا يف رخأتي الو «ةعفادملاو

 .«فوفصلا عطقيو ءباقرلا ىطختيو ءنيلصملا يذؤيف اهيف ةالصلل
 ىلإ جرخت دق يتلا ةلداجملاو ةمصاخملا ببسيو ءنيركاذلا ىلع شوشيو

 (ةّئْسلا ىلإ لوصولل مارحلا بكترا دق اذهب وهف ءجحيبقلا لوقلاو ةمتاشملا

 .ريخلا دارأ ثيح نم رشلا يف عقوف



 ءاعدلاو ةرايزلا

 نأ 8و يبنلا راز نمل بحتسي هنأ :مهنع هللا يضر ءاملعلا ركذ
 ريخلا نم ءاشي ام ىلاعت هللا لأسيف ؛فيرشلا ربقلل ًالبقتسم ءاعدلل فغقي
 ًاعدتبم كلذ هفوقوب نوكي الو «ةلبقلا ىلإ هجوتي نأ همزلي الو «لضفلاو
 بهذ دق لب ءرمألا اذه ىلع ءاملعلا صن دقو ءأكرشم وأ ًالاض وأ
 .بايحتسالاب لوقلا ىلإ مهضعب

 امل سنأ نب كلام مامإلا نع ءاج ام وه بابلا اذه يف لصألاو
 ريمأ اي :كلام هل لاقف «يوبنلا دجسملا يف روصنملا رفعج وبأ هرظان
 ًاموق بدأ ىلاعت هللا نإف ءدجسملا اذه يف كتوص عفرت ال نينمؤملا
 لاقف ًاموق حدم دقو «ةيآلا «َيِنلا ِتْوَص قوه مقوس اَوعْيَرَر اَل» :لاقف
 :لاقف ًاموق مذو .ةيآلا كوّن ٍلوُسَي َدنِع َمُهَمَوْسأ َنوُسْحَي نبل َّدإ» :ىلاعت
 اهل ناكتساف ءايح هتمرحك ًاتيم هتمرح نإو .ةيآلا 4َكيُداَتْي تدل ّدِإ>
 لبقتسأ مأ وعدأو ةلبقلا لبقتسأ هللا دبع ابأ اي :لاقف رفعج وبأ
 ةليسوو كتليسو وهو هنع كهجو فرصت ملو :لاقف ؟45 هللا لوسر
 عفشتساو «هليقتسا لب .ةمايقلا موي ىلاعت هللا ىلإ مالسلا هيلع مدآ كيبأ
 .ةيآلا «جهسشنا امك لع دإ ْمكهَكأ ْوْلَوظ :ىلاعت هللا لاق ءهللا هعفشيف ءدهب

 ب اقورعملا هباتك يف هدئسب ضايع يضاقلا اهاور ةصقلا هذهو
 دقو 20ةرايزلا باوبأ نم باب يف «ىفطصملا قوقحب فيرعتلا يف افشلا»
 : 44 يبنلاب مدآ لسوت ثيدح ىلإ هب ريشي (مدآ كيبأ ةليسوو كتايسو وه) :هلوقو 220

 لئالد يف يقهيبلا اذكو «هححصو كردتسملا يف مكاحلا هج رخحأ روهشم ثيدحل وهز
 ةصاخ لئاسر ءاملعلا هيق فلأو هلع عساو ٌثحب (5١١ص) ميهافملا يفر .ةوبثلا
 .ةروهشم
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 .اذهب ءاملعلا نم ريثك حرص

 اذإ : كلام نع هيوري اميف ابمهو نبا لاق :ةيميت نبا خيشلا لاق

 ءونديو ؛ةلبقلا ىلإ ال ربقلا ىلإ ههجوو فقي ه# يبنلا ىلع مّلس
 ميقتسملا طارصلا ءاضتقا نم) ها. هديب ربقلا سمي الو ءوعديو ءملسيو

 .(؟5 ص

 يف ةراكذألا» ب فورعملا هباتك يف هللا همحر كلذب يوونلا مرصو

 يف كلذكو «ةرايزلا باب يف ةحاضيإلا» يف كلذكو «ةرايزلا باوبأ

 هل ؛عومجملا»

 هنأب انباحصأ حرص :يكبسلا لاق :ةافشلا» حراش يجافخلا لاق

 دو يبنلا ىلع ملسي مث «ةلبقلا ريدتسيو هليقتسيو ربقلا يتأي نأ بحتسي
 .ها. ؟ا”وعديف فقيو لوألا هفقوم ىلإ عجري مث «نيخيشلا ىلع مث

 .؟ة4ص ”ج يجافشلل افشلا حرش 1١
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 لابقتسا مكح نع دنهلا يف ثيدحلا ءاملع رابك ىوتف
 ءاعدلا ةلاح ربقلا

 دنهلا يف ةعامجلاو ةنّشلا لهأ نم ثيدحلا ءاملع رابك ةعامج لثس

 اذهو 0و يببنلا ةرايز دعب ءاعدلا ةلاح يوبنلا ربقلا لابقتسا مكح نع

 :ةدتفملا» باتك يف ءاجم امك باوجلاو لاؤسلا صن

 ربقلا ىلإ ههجو لعجي نأ يوبنلا دجسملا يف يعادلل له :لاؤسلا
 ؟لي ليبنلا ميهفلا هيبنب السوتم ليلجلا ىلوملا نم لأسيو فينملا

 يراقلا يلع الملا هركذ امك كلذ يف ءاهقفلا فلتخا :باوجلا

 ضعب ركذ هنأ ملعا مث :لاقف ؛طسقتملا كلسملا» يف ىلاعت هللا همحر

 رئازلا فقي هنأ يجورسلاو ينامركلاك هعبت نمو ثيللا يبأك انخياشم

 . امهنع هللا يضر ةفيلح يبأ نع نسحلا هاور اذك ءةلبقلا لبقتسم

 ىور امب دودرم ثيللا يبأ نع لقن ام نأب مامهلا نبا نع لقن مث
 ربق يتأت نأ ةنسلا نم :لاق هنأ هنع هللا يضر رمع نبا نع ةفيئح- وبأ

 يبنلا اهيأ كيلع مالسلا :لوقت مث كاهجوب ربقلا لبقتستف لك هللا لوسر

 . هتاكربو هللا ةمحرو

 كرايملا نبا نع يوغللا نيدلا دجم اهجرخلأ ىرخأ ةياورب هديأ مث
 :تلقف ةئيدملاب انأو ينايتخسلا بويأ مدق :لوقي ةفينح ايأ تعمس :لاق

 هجو يلي امم ههجوو «ةلبقلا يلي امم هرهظ لعجف !عنصي ام نرظنأل
 .هيقف ماقم ماقف «ِكابتم ريغ ىكبو 5 هللا لوسر

 راتخمم وه اذه نأ ىلع هيبنت هيفو :هلقن دعب يراقلا ةمالعلا لاق مث
 .مارملا ماقم يف ًاددرتم ناك ام دعب مامإلا
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 . ٌنكمم نيتياورلا نيب عمجلا : لاق مث

 تقو لبقتسي نأ راتخملا نكل :«نيرمألا الك زوجي هنأ اذهب رهظف

 انلمع هيلعو ءاندنع هب ذوخأملا وهو «فيرشلا ههجو يلي امم ةرايزلا

 هلأس امل كلام نع يور امك ءاعدلا يف مكحلا اذكهو ءانخياشم لمعو

 ةدبزا هتلاسر يف يهوكنكلا انالوم هب حرص دقو ءءافلخلا ضعب

 . ؟كسانملا

 دييأتو «ةعامجلاو ةنسلا لهأ نم ثيدحلا ءاملع رابك عيقوت هيلعو
 ىوتفلا يف مهؤامسأ تمدقت نيذلا ماشلاو ءرهزألاو «نيمرحلا ءاملع

 .'”يوبنلا ربقلا ةرايزل لاحرلا دش ةلأسم يف ةقباسلا

 .باتكلا اذه نم "١١7 ص )1١(
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 ةشئاع ةديسلا داشرإب لَك ىبنلا ربقب لسوتلا

 ىلاعت هللا مركأ ام باب» نئسلا هباتك يف يمرادلا ظفاحلا مامإلا لاق
 انثدح ءديز نب ديعس انثدح «ءنامعنلا وبأ انثدح :«هتوم دحب 846 هيبنا هب
 طحق :لاق هللا ديع نب سوأ ءازوجلا وبأ انثئدح ءيركنتلا كلام نب ورمع
 :تلاقف  اهنع هللا يضر  ةشئاع ىلإ اوكشف ًاديدش ًاطحق ةنيدملا لهأ

 هنيب نوككي ال ىتح ءامسلا ىلإ اوك هنم اولعجاف 5 هللا لوسر ربق اورظنا
 ءبشعلا تبن ىتح ًارطم انرطمف ءاولعفف :لاق ءافقس ءامسلا نيبو
 :يأ (اوك) ىنعمو .قتفلا ماع يمسف محشلا نم تقتفتو لبإلا تتمسو
 .(47ص ١ج) (يمرادلا نئس) .ها. ةذفان

 هنوك ثيح نم لب ءأربق هنوك ثيح نم ال لو هربقب لسوت اذهف
 هذهي فرشتف «نيملاعلا بر بييحو «نيقولخملا فرشأ دسج مسض
 . ةميركلا ةبقنملا كلذب قحتساو «ةميظعلا ةرواجملا

 بقلملا لضفلا نب دمحم وهف نامعنلا وبأ امأ :ثيدحلا جيرخت
 ريغت - تبث ةقث  :هنع «بيرقتلا» يف ظفاحلا لاق «يراخبلا خيش .مراعب
 ., ةهرمع رخسآ يف

 هل ىور يراخبلا نأل ءهتياور يف حدقي الو ءهرضي ال اذهو :تلق
 «ةياور هنع لمحت مل هطالتخلا دعبو «ثيدح ةئام نم رثكأ ةهحيححص) يف
 .ريبخس لثم كئيتي الو ءينطقرادلا هناق

 ةركنم ثيداحأ هل عقو نأب :هلوق نابح نبا ىلع يبهذلا در دقو
 اذك) ؟معز ام نيأف ءآركتم ًاثيدح هل قوسي نأ نابح نبا ردقي ملو :لاقف
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 .(8ص ةج لادتعالا نازيم يف
 نب ورمع لاح كلذكو ؛ماهوأ هل قودص وهف :كديز نب ديعس امأو

 . ةبيرشتلا) يف أمهنع رجح نبأ طظفاحللا لاك امك يركتلا كلام

 غيص نم ؟ مهي ٌقودصا : يهو ةغيصلا هله نأي ءاملعلا ررش دقو

 . ؟يوارلا هبيردتاا يف !ذك :فيعضتلا خغيص نم ال قيثوتلا

 لاجر نم ةقث وهو يعبرلا هللا ليغ نب سروأ وهف :ءازوجلا ويأ امأو

 ءاملعلا هلبق دقف «يدنع ٌديج وه لب «هي سأب ال دنس اذهف « نيحيحصلا

 .هلاجر نم ًالاح لقأ مه نميو هلاثمأ نم ريثكب اودهشتساو

١ 



 36 يبنلا ربق نم اهفقومو ةشئاع ةديسلا
 هللا يضر ةشئاع ىلع فوقوم (''رثألا اذه نأب :مهضعب لوق امأ 000

 .ةجحب سيل ةباحصلا لمعو «ةيباحص يهو اهنع

 اهنع هللا يضر اهنأ الإ ةشئاعل ًايأر ناك نإو هنأ :وه باوجلاف

 «ةباحصلا ءاملع نيب ةنيدملا يف كلذ تلعفو ءملعلا ةرازغب ٌةفورعم

 نأ ملعت نيئمؤملا مأ ةشئاع نأ ىلع ليلد هنأ ةصقلا هذه نم انيفكيو
 هراز نم نأو ءهتمأل ًاعفاشو ًاميحر هتافو دعب لاز ال ديلي هللا لوسر

 كرشلا ليبق نم وه سيلو «نينمؤملا مأ تلعف امك ءهل عفش هب عفشتساو
 نإف «نولطلضملا نورفكملا ءالؤه هب طغلي امك كرشلا لئاسو نم وأ

 ام الو كرشلا نولهجي نمم اوئوكي مل اهدهش نمو اهنع هللا يضر ةشئاع

 . ةلصب هيلإ تمي

 ىتح هربق يف هتمأب متهي هلو يبنلا نأ تبثتو ءالؤه غمدت ةصقلاف

 تنك :تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ نأ تبث دقو «هتافو دعب

 يجوز وه امنإ :لوقأو «يبايث عضأو فك هللا لوسر هيف يذلا يتيب لخدأ
 نم َءايح ةدودشم انأو الإ تلخد ام هللاوف امهعم رمع نفد املف «يبأو

 .دمحأ هاور .رمخ

 يف مكاحلا هاورو .؟*”حيحصلا لاجر هلاجر :يمثيهلا ظفاحلا لاق
 يبهذلا هيف رتثعي ملو «نيخيشلا طرش ىلع حيحص لاقو :4كردتسملا#

 . 27ءيشب

 .2786 يبنلا ربقب لسوتلا ناونلع تعست نيتحفص لبق مدقت يذلا 4١

 ,55/4 دئاوزلا ممجم 20

 .ال/5 كردتسملا (9
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 نأ ملعت يه لب ءالطاب ًالمع اهنع هللا يضر ةشئاع لمعت ملو

 .مهروبق دنع وه نم ناملعي هيبحاصو لي يبنلا

 يربقب رمت كلعلف» :نميلل هلسرأ نيح ذاعمل 44 يبنلا لاق دقو

 عمسي مل ديزي الإ تاقث امهلاجرو ء«يناربطلاو دمحأ هاور .«يدجسمو

 ءايكاب لي يبنلا ربق ىلإ ذاعم ءاجو كلو هللا لوسر يفوتف «؟'”ذاعم نم
 امهنيب ترجو «لاحلا اذه ىلع هنع هللا يضر باطخلا نب رمع هدهاشو

 ىلإ رمع جرخ :لاق هيبأ نع ملسأ نب ديز اهاور امك ةثداحملا هذه

 ؟كيكبي ام :لاق يكبي 875 يبنلا ربق دنع ليج نب ذاعم دجوف دجسملا

 .(«كرش ءايرلا نم ريسيلا» :45 هللا لوسر نع هتعمس ٌشيدحح :لاق

 :لاقف يبهذلا هقفاوو ؛ةلع هل فرعي الو ُحيحص :مكاحلا لاق

 .؟"”هل ةلع ال ٌحيحص

 يقهيبلاو هجام نبا هاور :«بيهرتلاو بيغرتلا» يف يرذنملا لاقو
 .هل ةلع ال حيحص :لاقو مكاحلاو

 . 9يرذنملا هرقأو : تلق

 ل261 دئاوزلا عمجم 2ك

 .25ص ١ج بيهرتلاو بيغرتلا 29
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 هنع هللا يضر

 ركب وبأو ةداتق نب رصن وبأ انربخأ :يقهيبلا ركب وبأ ظفاحلا لاقو

 ءيلعهذلا يلع نب ميهاربإ انثدح ءرطم نب رمع وبأ انثدح :الاق يسرافلا
 ءحلاص يبأ نع «شمعألا نع «ةيواعم وبأ انثدح ىيحي نب ىيحي انثدح

 لجر ءاجف باطخلا نب رمع نمز يف طحق سانلا باصأ :لاق كلام نع

 دق مهنإف كتمأل هللا قستسا !هللا لوسر اي :لاقف لَو يبنلا ربق ىلإ
 ينم هثرقأف رمع تنا» :لاقف مانملا يف 5 هللا لوسر هاتأف ءاوكله

 ىتأف :«سيكلا سيكلاب كيلع :هل لقو ءنوقسم مهنأ مهربخأو مالسلا

 .هنع تزجع ام الإ ولآ ام !بر اي :لاقف رمع ربخأف لجرلا

 يف «ةيادبلا» يف ريثك نبا ظفاحلا لاق اذك ءحيحص دانسإ اذه

 , 7 شع ةينامث ماع ثداوح

 نامسلا حلاضص يبأ ةياور نم حيحص دانسإب ةبيش يبأ نسأ ىورو

 نمز يف طحق سائلا باصأ :لاق . رمع نزاخ ناكو  رادلا كلام نع

 !هللا لوسر اي :لاقف خو يبنلا ربق ىلإ لجر ءاجف ءهنع هللا يضر رمع

 تا :هل لاقف مادملا يف لجرلا ىتأف ءاوكله دق مهنإف كتمأل قستسا
 . ثيدحلا .٠.٠ رمج ان

 روكذملا مانملا يف ىأر يذلا نأ :«؟حوتفلا# يف فيس ىور دقو

 هدانسإ :رجح نبا لاق «ةباحصلا دحأ ينزملا ثراحلا نب لالب وه

 هل يحس

 ١( ريثك نبال ةياهنلاو ةيادبلا ١/41.
 6ص اج يرابلا حتف (؟2 2١.



 نمم مهدعب نم الو ثيدحلا اوور نيذلا ةمئألا نم ٌدحأ لقي ملو
 نتم يف دحأ نعط الو «لالضو ٌرفك هنإ ةمئألا نم مهفيناصتب ّرم
 ءاحتفلا» يف ينالقسعلا رجح نبا ثيدحلا اذه دروأ دقو ءهب ثيدحلا
 ظافح نيب هماقمو هلضفو هملع يف وه نم وهو «مدقت امك هدنس ححعصو

 . ليصفتو نايب ىلإ جاتحي ال امم ثيدحلا

 و7 1١



 يوبنلا ربقلاب كربتلا زوجي له

 : باطخلا نب رمع بهذم يف فيرشلا هربقب كربتلا

 هنع هللا يضر باطخلا نب رمع نيئمؤملا ريمأ ةافولا ترضح امل

 :لقف اهنع هللا يضر ةشئاع نينمؤملا مأ ىلإ قلطنا :هللا دبع هنبال لاق

 ريمأب مويلا تسل ينإف «نينمؤملا ريمأ لقت الو «مالسلا رمع كيلع أرقي
 :لاق «هيبحاص عم نفدي نأ باطخلا نب رمع نذأتسي :لقو «نينمؤملا

 رمع كيلع أرقي :لاقف «يكبت يهو اهيلع لخد مث ءملسو نذأتساف

 «يسفنل هديرأ تنك :تلاقف ءهيبحاص عم نفدي نأ نذأتسيو مالسلا .

 دق رمع نب هللا دبع !ذه :ليق لبقأ املف «يسفن ىلع مويلا هنرثوألو

 يذلا :لاق ؟كيدل ام :لاقف «هيلإ لجر هدئسأف ءينوعفرا :لاقف ءءاج

 ّيلإ ْمهأ ءيش ناك ام ءهلل دمحلا :لاقف «تنذأ ءنينمؤملا ريمأ اي بحت

 نإف ءرمع نذأتسي :لقو هِمْلَس مث «ينولمحاف تضبق.انأ اذإف «كلذ نم
 .نيملسملا رباقم ىلإ ينوُدرف ينتّدر تإو «ينولخدأف يل ُْتْنِوَأ

 ربق يف ءاج اما باب ءزئانجلا باتك يف يراخبلا هلوطب هجرخأ

 .«ةعيبلا ةصق» :باب ةباخصلا لئاضف باتك يفو ه4 يبنلا

 ةر ١



 يوبنلا ربقلاب كربتلا

 يبهذلا مالسإلا ةمئأ مامإو مالسإلا ظفاح بهذم يف

 نب دمحأ انربخأ :يبهذلا دمحأ نب دمحم نيدلا سمش مامإلا لاق

 يلع وبأ انأ  ةباتك  ينالديصلا رفعج وبأ انأ ءةرم ريغ ؛معنملا دبع

 نب دمحم انث ءرفعج نب هللا دبع ان ء«ظفاحلا ميعن وبأ انأ  ًاروضح دادحلا
 هللا يضر رمع نبا نع «عفان نب هللا ديبع نع ءةماسأ وبأ ان ءمصاع

 .؟244 يبنلا ربق سم هركي ناك هنأ» :امهنع

 لبتح نب دمحأ لكس دقو .بدأ ةءاسإ هآر هنأل كلذ هرك :؟'”تلق
 نب هللا دبع هدلو هنع هأور ءاسأي ري ملف هليبقتو يوبنلا ربقلا سم نع

 .دمحأ

 ءاّيح هونياع مهنأل :ليق ؟ةباحصلا كلذ لعف ًالهف :ليق نإف
 هرعش اومستقاو «هئوضو ىلع نولتتقي اوداكو «هدي اولبقو هب اوُلمتو
 دي يف الإ مقت هتماخن داكت ال منت اذإ ناكو ءربكألا جحلا موي رهطملا
 بيصنلا اذه لثم انل حصي مل املف نحنو ءههجو اهب كلديف ءلجر
 ىرت الأ ءليبقتلاو مالتسالاو ليجبتلاو مازتلالاب هزبق ىلع انيمارت ءرفوألا

 ههجو ىلع اهعضّيو كلام نب سنأ دي لبقي ناك ؟يئانبلا تباث لعف فيك
 ملسملا نم اهكرحي ال رومألا هذهو .ةي هللا لوسر دي تسم دي :لوقيو
 نم دشأ هلوسرو هللا بحي نأب ٌرومأم وه ذإ «56 يبنلل هبح طرف الإ
 لب ءاهروحو ةنجلا نمو هلاومأ نمو ءنيعمجأ سانلاو هدلوو هسفنل هبح

 .يبعذلا ظفامملا وه لئاقلا )١(

 نحل



 . مهسفنأ ٌبحُح نم رثكأ رمعو ركب ابأ نوبحي نيئمؤملا نم ٌقْلْخ

 ءركب ابأ بس ًالجر عمسف عاقبلا لبجب ناك هنأ راَدْنُج انل ىكح

 حابتسا امل هابأ بسي وأ هبسي هعمس ناك ولو ءهقنع برضو هفيس لسف
 ؟كل دجسن الأ :اولاق 45 يبنلل مهبح- طرف يف ةباحصلا ىرت الأ , هعذ

 دوجس ال ريقوتو لالجإ دوجس هل اودجسل مهل نذأ ولف ءال :لاقف

 لوقلا كلذكو .فسويل مالسلا هيلع فسوي ةوخإ دجس دق امك «ةدابع

 هب رّمَكُي ال ليجبتلاو ميظعتلا ليبس ىلع 45 يبنلا ربقل ملسملا دوجسس يف
 ىلإ ةالصلا كلذكو .هنع ٌيهنم اذه نأ َفَرَعْيْلَف ءأيصاع نوكي لب ءالصأ

 , 20 لا 6102

 ,ل4 ا” نه ١1ج ييعذلل خويشلا مجمع 25322
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 هادان نم بيجُي 245 ىيبنلا

 !دمحم اي :ًالئاق هادا نم بيجي 45 يبنلا

 ىسيع ركذ يف ىلعي يبأ دنع هنع هللا يضر ةريره يبأ ثيدح يف

 .ةهنبيجأل !دمحم اي :لاقف يربق ىلع ماق نئلو) :مالسلا هيلع

 :ناوئعب 57:5 «ةيلاعلا بلاطملا» :يف رجح نبا ظفاحلا هركذ

 .هربق يف هلي هتايح



 لسوتلاو ةيوبنلا ةرايزلا

 لسوتلا رئازلا اهب حرفي يتلا تاعاطلاو تابرشلا مظعأ نم

 ٌرئاج ءايلوألاو ءايبنألا نم هريغو كك يبنلاب لسوتلا نإ ءة86 هللا لوسرب
 ىنعمب وهو «نصحلا» يف ام ىلع ءاعدلا بادآ نم ٌدُع دقو ءٌبودنم لب
 «هدتع مهتمرحب هيلإ هجوتلاو هيدل مههاجب ىلاعت هللا نم لاؤسلاو ءاعدلا

 ًابتك كلذ زاوج يف ةعامجلاو ةنسلا ءاملع ءالجأ نم ريثك فلأ دقو

 اوفا اونَماَ ترِذْلأ اَهْيَأَيط :ىلاعت هلوق اهنم ةلدأ اهيف اوطسبو ةلقتسم

 7469 ترين مكصتما .يييبس ىف اوُدِهَجَو ةَكيِسَوْلا هيلا اَوْعَتِبَو هل
 يف ءاوس «هيلإ هبّرقُي امب هيلإ لسوتلا وه هيلإ ةليسولا ءاختبا نأ كلذو
 ىلع قلطملل ةءاقبإ هدنع هاجلاو ةناكملا ولوأ صاخشألاو لامعألا كلذ

 نإو فيك ءهل يعاد ال مكحت لامعألاب لسوتلاب هصيصختو :ءهقالطإ

 سصيصختلا دعبيو ءاهنع ةرداصلا لامعألا نم لضفأ ةلضافلا تاوذلا

 يهنملا كرتو هب رومأملا لعف يهو ىوقتلاب رمأ ىلاعت هللا نأ روكذملا
 ًاديكأت كلذ ناك لامعألاب لسوتلا ىلع ةليسولا ءاغتبا لمح اذإف ءهنع

 .ديكأتلا ىلع هلمح نم ٌريخ سيسأتلا ىلع مالكلا لمحو «ىوقتلاب رمألل

 0 ةيآ : ةدئاملا ةروس 000

 ا



 كسانملاو ةرايزلا

 ةصرف َتوُعُي ال نأ جاحلل يغبني هنأ كسانملا بتك رثكأ ركذتو

 هذه ىلإ لصو دقو ًاصوصخ مالسلاو ةالصلا هيلع ىفطصملا ةرايز
 . نكامألا

 اوهجوتيلف «ةكم نم نورمتعملاو جاجحلا فرصنا اذإ :يوونلا لاق
 حجنأو تابرقلا مهأ نم اهنإف دلي هتبرت ةرايزل 85 هللا لوسر ةئيدم ىلإ
 . يعاسملا

 6# يبنلا ىلع مالسلاو ةرايزلا بادآ كلذ دعب يوونلا خيشلا ركذ مث

 ةنيدملا يف هتماقإ ءانثأ رئازلا نم ةبولطملا بادآلا نم يغبني ام ركذو

 ب ىمسملا كسائملل عماجلا هباتك يف ٌلصفم كلذ لكو «ةروئملا

 , ”سداسلا بابلا يف «ساضيإلا»

 : رجح نبا قيلعت
 ىلع اقلعم هتيشاح يف يمتيهلا رجح نبا خيشلا هيقفلا ةمالعلا لاق

 ٌّنَس باحصألاك هدييقت ةمكح :لاق «جاجحلا فرصنا اذإ» :يوونلا لوق
 ليق لب ءاعامجإ تقو لك يف ةبولطم اهنأ عم «كسنلا غارفب ةرايزلا

 امنإو ءمهقيرط ىلع ةفيرشلا ةنيدملا تسيل جاجحلا بلاغ ذإ ءاهبوجوب

 .لاقع هدئس يف تاك نإو ؛يناقج دقف ينرزي ملو جيحح نما

 كرت هنم حبقي «ةنيدملا نم برقو ةديعبلا قافآلا نم ءاج اذإ هنألو

 .4807ص يوونلل حاضيإلا 41
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 حجنأو تايرقلا مهأ نم وه امب همامتها مدع ىلع هتلالدل ةرايزلا
 ٌقالخ هيف ؟هسكع وأ لضفأ ةكم لبق ةنيدملاب ةءادبلا لهو ؛يعاسملا
 ,ةكمب ةءادبلا حيجرت ىلإ يحوي باحصألا مالك رهاظو ءفلسلا نيب
 ججحلل اهدعب هعاستا عم ةرايزلل نمرلا عستا نإ لاقي نأ هجتي يذلاو
 هقوعي امبر هنإف «ةميظعلا ةبرقلا هذه ليصحتل ٌةردابم اهميدقت ىلوألاف
 !ذك) جحلا مدق كلذل عستي مل نإو ءحججحلا دعب اهيلإ هجوتلا نع ٌقئاع
 .(588ص ةيشاحلا يف

 دارأ هيبأ ني دايز نأ :امهريغو يرذالبلاو ءربلا دبع نبا ركذو
 ءادايز عمسُيو هبطاخيل هنبا ذخأف ءهملكي ال وهو ةركب وبأ هاتأف ءججحلا
 تنذأ نإف كانه ةبيبح مأو ءجحلا ديري هنإو .لعفو لعف كابأ نإ :لاقف
 اهب مظعأف هتبجح يه نإو لي هللا لوسرل ةنايحو ةبيصم اهب مظعأف هل

 نأ الولف «كلذ ريغ ليقو «ةنسلا كلت جحلا كرتف :يرذالبلا لاق
 عم كلذ ةركب وبأ لاق ام كرتي ال امم مهدنع جحلل ةرايزلاو ةنيدملا نايتإ
 ةكمو قارعلاب ناك هنإف «ةنيدملا قيرط ريغ ىلع جحلا نم دايز نكمت
 . هيلإ برقأ

 نم لزي مل أممو : هيقفلا ميهأربإ سس قاححسإ لاق ؟ءامشلاو يفو

 دجسم يف ةالصلا ىلإ دصقلاو ةنيدملاب رورملا جح نم نأش
 سمالمو ءهسلجمو ءهربقو هربثمو ءهتضور ةيؤرب كربتلاو وكَو هللا لوسر
 يحولاب ليربج لزنيو هيلإ دنتسي يذلا دومعلاو ءهيمدق ءىطاومو ءهيدي
 رابتعالاو « نيملسملا ةمئأو ةباحصلا نم هدصقو هرمع نمو هيلع هيف
 . هلك كلذب

 «ةكمب وأ ةنيدملاب ةءادبلا جاحلل لضقألا نأ يف فلسلا فلتخاو
 نم نوميم نب ىرمعو .دوسألاو «ةمقلع :ةئيدملاب ةءادبلا راتخأ نمم ثإو
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 يبأ نع دايز نب نسحلا ىور «يدنقرمسلا ثيللا يبأ ىواتف يفو
 رم هكسل ىضق اذإف ةكمب أدبي نأ جاحلل . ملا :لاق هنأ ةفين

 . ""”زاج اهب أدب نإو ةنيدملاب

 )  41افولا ةصالخمل ص١١ ١.
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 ةلبانحلا ةمئألا صوصن

 كسائملا عم ةرايزلا ناسحتتسا يف

 بحتسيو :ةمادق نب هللا دبع نيدلا قفوم دمحم وبأ خيشلا لاق
 نم ينعي طق جحي مل يذلا جح اذإو :لاق مث .ِك يبنلا ربق ةرايز
 هب ثدحي نأ فاخأ ينأل ءةنيدملا قيرط ىلع ذخأي ال  ماشلا قيرط ريغ
 .هريغب لغاشتي الو قرطلا رصقأ نم ةكم دصقي نأ يغبنيف ثدح

 يلبنحلا ةمادق نب نمحرلا دبع جرفلا وبأ نيدلا سمش خيشلا لاق
 . «ريبكلا حرشلا# هباتك يف

 ربقو 6# يبنلا ربق ةرايز بحتسا جحلا نم غرف اذإف :ةلأسم
 .(440ص *ج ريبكلا حرشلا) ها. امهنع هللا يضر هيبحاص

 نع عانقلا فشك#» هباتك يف يتوهبلا سنوي نب روصتم خييشلا لاقو
 : «عانقولا نتم

 يربقو 6 يبنلا ربق ةرايز هل بحتسا جحلا نم غرف اذإو :لصف
 .امهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ هيبحاص

 بابحتسا 28 هربق ةرايز بابحتسا مزال : هللا رصن نبأ لاك :هيبنت
 دش نودب نكمت ال هجحح دعب جاحلل هترايز نأل ءكاهيلإ لاحرلا دش
 فاشك) .ها. 246 هترايزل لحرلا دش بابحتساب حيرصتلاك اذهف ءلاحرلا
 .(058ص ج عانقلا
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 ةيوبنلا ةرايزلا دئاوف

 :لاقف ةمظنملا رهوجلا» ليلجلا

 يناثلا لصفلا

 اهدئاوفو ةرايزلا لئاضف يف
 يف هيلع ائهرب ام ىلع ةحئال ةرهاظ تادييأتو ةحضاو لئالد اهيفو

 مهأو ءيعاسملا حجنأ نم اهنأو «ةبولطم ةعورشم اهنأ نم لوألا لصفلا

 زيامتب زيامتت امنإ يه ذإ :«تادابعلا ىكزأو «لامعألا لضفأو «تايرقلا

 يف نأ ملع يتأي ام لمأت نمو ءاهتاجرد نيابتو اهباوث توافتو ءاهتارمث
 ء«دصاقملا ىلعأ ىلإ اهيف صلخملا هب غلبي ام دئاوفلا ميظع نم ة6هترايز

 .دئاوعلا عسوأو دراوملا بذعأ هب دريو

 ظافحلا ضعب هيلع مكح ام اهنم ةريثك ثيداحأ ترم هنأ ملعا

 ةئمضتم «هريغب ىوقتي ام اهنمو «ءدادسإلا ديج وه ام اهنمو ءةحصلاب
 اهدئاوف رضحتسُتل انه اهدرسب سأب الف ءرئازلل لصحت ةميظع لئاضفل

 :يهو اهدئاوع ىجرتو
 .«يتعافش هلا تبجو يربق راز نم#» :و هلوق

 دب ال قداصلا دعولاب هل ٌةتباث اهنأ :«يتعافش هل تبجو# ىنعمو

 ةعافشب صتخي هنأ هريغلو هل هتعافش مومع عم 5 هلوق دافأو ءاهنم
 يف هنع لاوهألا فيفختب امإو ؛ميعنلا ةدايزب امإ «هلمع ميظع بسانت

 عفرب امإو «باسح الب نورشحي نيذلا نم هنوكب امإو «مويلا كلذ
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 كلذ ريغب امإو ءهيلإ رظنلاو قحلا دوهش ةدايرب امإو ءةنجلا يف تاجرد
 .رشب بلق ىلع رطخ الو «تعمس نأ الو «تأر ٌنيع ال امم

 نأ لمتحيو ءهريغل لصحت ال ةعافشب ٌصْخُي هنأ ديرأ نإ هلك اذه
 ببسب ةيوقتلاو فيرشتلل دارفإلاو ءهريغل لصحي امم ةعافشب درفُي هنأ داري

 ىرشب وهف ةعافشلا هلانت نميف هلوخد بجي اهتكربب هنأ داري نأو ءةرايزلا

 ىلع ةافولا طرش هيف رمضُي الو همومع ىلع ىرجيف ءًاملسم هتومب
 يف فاك هدحو مالسإلا نأل «ىنعم ةرايزلا ركذل نكي مل الإو ءمالسإلا

 .نيلوألا نع هفالخب ةعافشلا هذه لين

 ىه ذإ ةليلج ةميظع ةعافش اهنأ 86 هل ةعافشلا ةفاضإ تدافأو

 000 .هسافش نم مظعأ الف .لكي هنم مظعأ الو ءمفاشلا مظعب مظعت
 .«يتايح يف ينراز امنأكف يتوم دعب ينراز. نم» :ِهِلكي هلوقو
 ًاقح ناك يترايز الإ ةجاح هلمعت ال ًازئاز ينءاج نم» : هلوقو

 .؛ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ نأ يلع

 نأ لجو ّرع هللا ىلع ًاقح هل ناك ًارئاز ينءاج نم» :ِِو هلوقو
 .«ةمايقلا موي ًاعيفش هل نوكأ

 ةميظعلا ةعافشلا كلتب زوفلا وهو ميظعلا باوثلا اذه نأ :لصاحلاو

 وأ اهب دصقي ال نأب اهيف هتهجو صلخأ نمل الإ لصحي ال لي هنم

 .اهيفاني رخسآ ًارمأ اهعم

 5 هيلع ملسو ىلص اذإ 8 هرئاز نأ :ةرايزلا دئاوف مظعأ نمو

 «كلذب كيمهانو ةطساو ريغ نم هيلع درو ءأيقيقح ًاعامس هعمس هربق دنع
 الو 5 هغلبي ال كلذ نإف ءدعب نم 5 هيلع ملسُي وأ يلصُي نم فالخب
 .ةريثك ثيداحأ كلذ ىلع ليلدلاو «ةطساوب الإ هعمسي

 نما : بيرغ هنإ :ليق نإو - ديج دنسب لَو هنع ءاج ام :اهنم
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 .«هتملعأ ديعب نم يلع ىلص نمو هتعمس يربق دنع ٌيلع ىلص

 ب يربق دنع يلع ىلص نم» :كورتم اهدتس يف ةياور يفو

 رمأ يفُكو ينغلبي اكلم هب هللا لكو - ًاديعب :يأ - ايئان يلع ىلص نمو

 , ةًاعيفش وأ ًاديهش ةمايقلا موي هل تنكو هترخأو هأيند

 اكلم هب هللا لكو الإ يربق دنع يلع ملسي دبع نم امل :ةياور يفو
 . ؟ينخلبي

 !ورثكأ» :هيّرقت دهاوش هل نكل فعض اهدنس يف ىرخأ يفو
 نم لجر يلع ىلص اذإف يربق دنع اكلم يب لكو هللا نإف يلع ةالصلا
 .«ةعاسلا كيلع ىلص نالف نبا نالف نإ دمحم اي :كلملا كلذ لاق يتمأ

 هريشو يوونلا هلاق امك حيحص لب ع نسستح ًاهدئس ٌئرخأ يفو

 يحور يلع هللا در الإ يلع ملسي دحأ نم ام» :حدقي ال امب عزونو

 .«مالسلا هيلع درأ ىتح

 يلع هللا در الإ يلع ملسي دحأ نم ام# :لاوكشب نبا ىورو
 . هيلع درأ ىتح يحور

 انأ الإ برغ الو قرش يف يلع مّلسي ملسم نم ام :ةياور يفو

 يبهذلا همهتأ نم هيف لب بيرغ اهدنسو «مالسلا هيلع درن يبر ةكئالمو

 , هعيضوب

 لك يف ةمايقلا موي ينم مكبرقأ نإ)» :فيعض اهدنس ىرخأ يفو
 .ةايندلا يف ةالص ّيلع مكرثكأ نطوم

 ةرم ةثأم ةعمجلا ليلو ةعمجلا موي يف يلع ىلص نما :ةياور يفر

 جئاوح- نم نيثالثو « ةرخآلا جئاوح نم نيعبس «ةجاح ةئام هل هللا ىضق

 ايادهلا مكيلع لخدت امك يربق يف هلخدي اكلم كلذب هللا لكوي مث ءايندلا
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 ةفيحص يف يدنع هتبئأف هتريشع ىلإ هبسنو همساب يلع ىلص نمب ينربخي

 .؛ةأيحلا يف يملعك توملا دعب يملع نإ :ةدايز ةياور يفو

 ىلص نما :فرعي مل ًادحاو الإ تاقث اهلاجر ىرخأ ةياور يفو

 .«تانسح رشع كلذ ىوس هل بتكو «هيلع تيلصو ءهتالص ينتغلب يلع

 نبا اهجرخأ دقف ؛اهيف نعط نمل ًافالخا ةحيحص ىرخأ ةياور يفو
 اذه :لاقو «هكردتسم» يف مكاحلاو ؛ةامهيحيحصاا .يف نابح نباو ةميزخ

 . هاجرخيي ملو يراخبلا طرش ىلع حيحص نسح ثيدح

 «ينغلا دبع هلشحسو «4هراكذأل يف يوونلا ًاضيأ هححص نممو

 «لدعلا نع لدعلا لقني ظوفحم حيحص هنإ :ةيحد نبا لاقو :يرذنملاو

 :اهدر ينطقرادلا نأل حورتسا دقف ةيفخ ةلعل بيرغ وأ ركنم هنإ لاق نمو
 ءةخفنلا هيفو «ضبق هيفو «مدآ قلخ هيف «ةعمجلا موي مكمايأ لا نم#»
 ؛ٌيلع ةضورعم مكتالص نإف هيف ةالصلا نم يلع اورثكأف ؛ةقعصلا هيفو

 :ينعي  تمرأ دقو انتالص كيلع ضرعت فيكو هللا لوسر اي :اولاقف

 ؟تيلب دقو
 «ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مّرح لجو زع هللا نإ» :لاق

 .''”ههيلع هللا تاولص

 ءهرخآ حتفو هثلاث نوكسو هيلوأ حتفب (تمرأ)و :يباطخلا لاق
 تلظاك ًافيفخت نيميملا ىدحإ تفذح ًاميمر ترص :يأ تممرأ هلصأ
 . ةيلابلا ماظعلا ةمرلاو ميمرلاو «تللظأ : يأ

 ءماظعلا تمرأ :يأ ةنكاس هرخآ ءاتلاو ةددشم ميملا :هريغ لاقو
 هيناث رسكو هلوأ مضب ىوري :ليقو

 )١( يفقثلا سوأ يبأ نب سوأ دنسع يف دمحأ هإور ثشيدحلا 8/5
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 يلع ةالصلا نم اورثكأ) :ةعطقنم اهنأ الإ تاقث اهلاجر ىرخأ يفو

 الإ يلع يلصي نل ًادحأ نإو ةكئالملا هدهشت دوهشم موي هنإف ةعمجلا موي
 .«اهنم غرفي ىتح هتالص يلع تضرع

 :لاقف ؟تثوملا دعبو :هنع ىلاعت هللا يضر ءادردلا وبأ هيوار لاق

 ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ «توملا دعبول

 .«قزري يح و هللا يبنف

 ءهماقم يلعب قيلي ام ةينامحرلا بتارملاو ةينابرلا فراعملا نم يأ

 ًءاذغ نوكيف هتافو لبق هب ذذلتي ناك امك دلو فيرشلا هربق يف ذذلتيو

 ةنطابلا معنلا لمشي هنأ ىلإ ةراشإ قزرلاب هنع ربع و ةفيرشلا هحورل
 .؟”توملا دعبو ةايحلا يف ةرهاظلاك

 .5*«ص يمتيهلا رجح نيبال مظنملا رهوجلا نم ًايعخلم ىهتنا (1)

 ا



 26 هيلع ةالصلا ضرع

 مويو ءاهلوق تقو لَو هيلع اهضرع ىلع لدي ام ثيداحألا يفو
 يأ فك هيلع ضرحعلا نوكي دقف .اهتيب يفانت الو ةمايقلا مويو «ةعمجلا

 لامعألا نأ ىلع لديام ثيداحأ يف درو امك ةددعتم تارم هل غيلبتلا

 مويو نينثا موي لك مث ءةليلو موي لك ىلاعتو هئاحبس هللا ىلع ضرعت
 .نابعش فصن ةليل لك يف مث ءسيمخ

 ينغلب الإ يلع يلصُي دبع نم سيل» :يناربطلل ىرخأ يفو
 هللا نإ «ىتافو دعبو١ :لأاق 1؟كتافو دعبو هللا لوسر أي :ائلق ءاهتوص

 .«ءايبثألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح

 اهلاحب ةيقاب ةنطابلاو ةرهاظلا مهساوح ةيقبك يسحلا مهعمسف يأ

 هللا نكل ءمالسلاو ةالصلا مهيلعو انيبن ىلع مهتافو لبق هيلع تناك امك

 ةكئالملاك مهل ةمارك يسحلا ءاذغلا ىلإ جايتحالا نع مهانغأ ىلاعت

 .ىلوأو

 كتنمضت !ذإ انتالص كغلبت فيك !هللا لوسر اي :انلق :ىرخأ يفو

 . ؛ءايبنألا داسجأ لكأت نأ ضرألا ىلع مرح هللا نإ :لاق !؟صضرألا

 عامسأ هاطعأ اكلم ىلاعتو كرابت هلل نإ» :لاق يلي هنأ عمج جرخسأو

 الإ ةالص يلع يلصي دحأ سيلف ءاتم اذإ يريق ىلع مئاق وهف قئالخلا

 ىلاعتو كرابت برلا يلصيف .نالف نبا نالف كيلع ىلص !دمحم اي :لاق
 .«؟ًارشع ةدحاو لكب لجرلا كلذ ىلع

 ٌدحأ سيلف ةعاسلا موقت ىتح يربق ىلع مئاق وهف» :ىرخأ يفو
 همساب . نالف نبا نالف !دمحأ اي :لاق الإ ةالص ٌىلع يلصي يتمأ نم

 يلع ىلص نم نأ برلا يل نمضو ءاذكو اذك كيلع يلصي - هيبأ مساو

 ا



 .ةهللا هداز داز نإو ًارشع هيلع هللا ىلص ةالص

 ال قئالخلا عامسأ هاطعأ اكلم يربقب لكو هللا نإ) :ىرخأ يفو
 نبا نالف اذه هيبأ مساو همساب ينغلب الإ ةمايقلا موي ىلإ دحأ ٌيلع يلصي

 .«كيلع ىلص دق نالق

 يلع يلصي ال نأ لجو زع يبر تلأس ينإ» :ةدايز ىرخأ يفو

 يئاطعأ لجو زع هللا نإو ءاهلاثمأ رشع هيلع ىلص الإ ةالص مهتم دحاو
 .4كلذ

 هفّعض رخآو ءنابح نبا هقّثوو «يراخبلا هنّيل وار عيمجلا دنس يفو
 .يرذنملل «بيهرتلاو بيغرتلا» يف اهرظنا .مهضعب

 ؟اب/#



 ةبيغلاو روضحلا يف مالسلا غالبإ

 يأرلا يداب ضراعتلا ةرهاظلا ثيداحألا هذه نيب عمجي :هيبنت

 ْمْلَبُي نَِو هنأب ءاهنم بيرق وأ اهانعمب تدرو ةريثك ىرخأ ثيداحأو

 فيرشلا هربق دنع اناك اذإ امهعمسيو ءدعُب نم اردص اذإ مالسلاو ةالصلا
 نم هنأ عنام ال ذإ ءرم امك ًاضيأ انه امهغلبي نأ درو نإو ءةطساو الب

 ًاراعشإ ءامهل هعامس عم همالسو هتالص غلبي كلملا نأب صخُي هربق دنع

 كلذ يف ءاوس كلذب هل دادمتسالاو «هنأشب ءانتعالاو ءهتيصوصخ ديزمب

 نيب عمجلاو «قلطملا ىلع هب ىضقُي ديقملا ذإ ءاهريغو ةعمجلا ةليل هلك
 .نكمأ ثيح ٌبجاو ضراعتلا اهرهاظ يتلا ةلدألا

 نأ ثالثلا قالطلاب فلح نميف ىلاعت هللا همحر يوونلا ىتفأو

 هيلع مكحي ال هنأب ؟ثنحي له ءهيلع ةالصلا عمسي ه6 هللا لوسر

 .ثدحلا مزتلي نأ عرولاو «كلذ يف كشلل ثنحلاب

 هرئاز ءاوس هيلع ىلصو ملس نم ىلع دري لَك هنأ اهضعب نم ملُشو
 ربخملا اهدري لب ءليلد ىلإ جاتحي هرئازب كلذ صاصتخا ىوعدو ءهريغو
 ملسيف ايندلا يف هفرعي ناك نمؤملا هيخأ ربقب رمي دحأ نم ام) :حيحصلا

 .«مالسلا هيلع درو هفرح الإ هيلع

 نأ تملع امل ءهب ةيصوصخ هل نكي مل هرئازب 65 هدر صتخا ولف
 .كلذ يف هكراشي هريغ

 هيلع ملسي نم ىلع في هدر زاج اذإو :ركاسع نب نميلا وبأ لاق
 قافآلا عيمج نم ملسي نم ىلع هّدر زاج هلك فيرشلا هربقل نيرئازلا نم

 هسفنب هيلع رئازلا مالس كو هدر نأ تملع كلذ تملع اذإ
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 ملسملا ىلع هّدر يف فالخلا امنإو ءهيف كش ال ٌعقاو ٌرمأ 86 ةميركلا

 #4 هربقل نورئازلا اهلاني ةميظع ىرخأ ٌةليضف هذهف «نيرئازلا ريغ نم هيلع
 نيبو «ةطساو ريغ نم مهتاوصأل يو هللا لوسر عامس نيب مهل ٌعمجيف
 رخآتي نأ امهدحأب لب «نيذهب عمس نمل ىنأف ءهسفنب مهمالس مهيلع هدر
 !!86 هترضح يف لوثملا ىلإ ةردابملا نع ىناوتي وأ يلي هترايز نع

 نع دْعُبلا هيلع قح نم الإ هيلع ةردقلا عم كلذ نع رخأتي ام هللات

 ىلاعتو هناحيس هللا انذاعأ «تابرقلا مظعأ مساوم نع درطلاو :تاريخلا

 .نيمأ .همركو هنمب كلذ نم

 اوم



 هماقمب ةقئال ةايح ئح ِةِللَو يبنلا

 ذإ ءماودلا ىلع يح هو هنأ ًاضيأ ثيداحألا كلت نم ملعو
 وأ ليل يف هيلع ملسي دحاو نع هلك دوجولا ولخي نأ يداعلا لاحملا

 ال فيرشلا هدسج نأو «قزري ّيح 5# هنأب قدصنو نمؤن نحنف ءراهن
 ىلع عامجإلاو «مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا رئاس اذكو ضرألا هلكأت
 .اذه

 ريغ نع فشك هنأ حص «؛ءادهشلاو نونذؤملاو ءاملعلا اذكو :ليق

 نأ حص امك «مهداسجأ ريغتت مل اودجوف ءايلوألاو ءاملعلا نم دحاو

 دحأ موي دهشتسا نمم امهو ؛«حومجلا نب ورمعو ءرباج ابأ هللا دبع

 ناكو ءاريغتي مل ادجوف ةنس نيعبرأو تس دعب امهربق ليسلا رفخ
 نع هدي تطيمأف كلذك وهو نفدف هحرج ىلع هدي عضوف حرج امهدحأ
 2 يضر ةيواعم انديس رفح املو «تناك امك تعجرف تلسرأ مث 2 هجرس

 لقنو ةنس نيسمخ وحتي دحأ دعب كلذو ةنيدملاب اهطبتسا يتلا نيعلا هنع

 اهنم لاسف #8 هللا لوسر مع ةزمح انديس مدق ةاحسملا تباصأ ء«ىتوملا

 . مدلا

 ءايلوألا ةايح نم ىوقأ ءادهشلا ةايح نأ ةلدألا نم رهاظلا معن

 ىلوأ اهب مهنأل :ءايبنألا ةايح نود ميركلا نآرقلا يف اهيلع صنلل

 .هلمأتف ءديعب ريغ اهتارمث يف توافتلا ىنعمب اهيف توافتلاو ءىرحأو

 اهتابثإ يضتقت اهنأب تزاتما كلو هتايح نأ ىلإ انتمثئأ صعب رظن دقو
 قاب هفّلخ ام نأ #8 هصئاصخ نم ٌدعف ءايندلا ماكحأ ضعب يف ىتح
 ىلع هنع هللا يضر ركب وبأ انديس هنم قفتي ناكف ؛هتايح يف ناك ام ىلع

 هل ةلماكلا ةايحلا دوعل رمتسم ريغ هل عقاولا توملاو ؛همدخو هلهأ

 نه



 .اهرارمتساو

 مهيلع ءايبنألا ةايح يف ًاءزج ىلاعت هللا همحر يقهيبلا عمج دقو
 «ةقباسلا ثيداحألا نم ريثكب لدتساو ءمهروبق يف مالسلاو ةالصلا

 ربخ هل دهشيو ««نولصي مهروبق يف ءايحأ ءايبنألا» :حيحصلا ثيدحلابو
 مئاق وهو رمحألا بيثكلا دنع يب يرسأ ةليل ىسومب تررم» :ملسم

 .؟هربق يف يلصي

 يف ينتيأر دقف» :ًاضيأ ملسم ربخ اهلطبي هب ٌصاخ اذه نأ ىوعدو
 .ثيدحلا «. . .يارسم نع ينلأست شيرقو رجحلا

 اذإف يلصي ٌمئاق ىسوم اذإف ءايبنألا نم ةلمج يف ينتيأر دقو :هيفو

 برقأ يلصي ٌمئاق ميرم نبا ىسيع ذإ» :هيفو #...دعج برض لجر

 هب سانلا برقأ يلصي ٌّمئاق ميهاربإ اذإو ءدوعسم نب ةورع ًاهبش هب سانلا
 . ؛مهتممأف ةالصلا تناحف - هسفن يئعي : يأ - مكيحاص أاهبش

 مهيقل هنأ :ىرخأ يفو ءسدقملا تيبب مهيقل هنأ :رخآ ثيدح يفو

 .هوملكف مهملكف تاومسلاب ءايبنألا نم ةعامج يف

 ىسوم ىري دقف «هضعب فلاخي ال حيحص كلذ لكو : يقهيبلا لاق

 هريغو مالسلا هيلع ىسومب ىرسي مث «هربق يف يلصي أمئاق مالسلا هيلع
 ىلإ مهب جرعي مث :هيف مهاريف 6 انيبني يرسأ امك سدقملا تيب ىلإ
 تاقوأ يف مهلولحو ءربخأ امك اهيف مهاريف 46 انيبنب جرع امك تاومسلا

 لك يفو «قداصلا ربخلا هب درو امك لقعلا يف ٌرئاج تافلتخم عضاومب

 .'"”ىهتنا .مهتايح ىلع ةلالد كلذ

 درلا باوصلا ىلع ةظقي ناك ءارسإلا نأ عم «ينتيأر» :هلوق يفو

 .يحو ءايبنألا ايؤر نأ ىلع ًامانم ناك كلذ نأ معز نم ىلع

 )١( 66ص يتهيبلل ءايبثألا ةايحا - 82,

 نفي



 حرصو .ميركلا نآرقلا سصشنب خزربلا يف ءادهشلا ةايحس ترتيث دقو

 هنأل مضلاب ل رييكس ةلكأ تلاز امال :هتوم صضرم يف 2 هلوق هديؤيو

 هلكأ يأ «يرهبأ عطق نآلا ناك ىتح يندواعت  ةدحاو ةمقل الإ لكأي مل
 هيف رثؤي مل امنإو .هتعاس نم لتاق ٌمسب ربيخب هل تمس يتلا ةاشلا نم
 .دعب هيف رثأ مث ؛و هل ةزجعم ًالاح

 .ها. ةداهشلاو ةوبنلا يتحجج رد نيب هَل ىلاعت هلأ عمجيل :ءاملعلا لاق

 طارتشاو ءةكرعم يف نكي مل نإو «رفاك نم لتق هنأ ةداهشلا هجوو
 ةايحلا هذه لوصح يفو «ةيويندلا ماكحألا ءارجإل وه امنإ اهب اهنوك
 نأ ىلع ءاملعلا روهمجو «فقوت نوطبملاو قيرغلاك طقف ةرخآلا ديهشل
 دسعمللو ٍلوق يفو هطقف حورلل هنأ ٍلوق يف هنإ مث ءةيقيقح ءادهشلا ةايح
 ةوارطو مدلا نم ةايحلا ةرامأ هيف رمتست هنأو ىلبي ال هنأ ىنعمب يأ ءاضيأ
 .رم امك مهنادبأ يف دهاشملا وه اذهو «ندبلا

 .ةحيحصلا ثيداحألل تفلاخم هنأب هودر

 ؛ةعامج هب حرص امك «قطنلا ةقباسلا ثيداحألا يف حورلاب دارملاو
 نم - يكبسلا دنع يتأي امل  مزلي ال نكل .ماودلا ىلع ّيح لَو وهف
 لصم لك ةالص وأ ملسم لك مالس دنع هيلع دري امنإو «هقطن ماود هتايح
 مهرويق يف ءايحأ مهنأ رم امل اهوحثو هتالص دتعو : يأ يي هيلع
 زوجتلا ةقالعو ءايندلا يف ءايحألا ةالصك ةالص اهنأ رهاظلاو ءنولصي
 .ًايلاغ مزالتلا نم امهنيب امل قطنلا نع حورلاب

 بقع هيلإ تدُر هنأ :هيلإ حورلا در ىنعم نأب يقهيبلا باجأو
 لَ فيرشلا هدسج- يف ترمتساو .هيلع ملسي نم مالس لجأل 86 هنفد
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 مزلي يأ ءاذكهو مالسلا درل درت مث ؛عرنت مث مالسلا درل داعت اهنأ ال

 «ةريثك تارم ًأادج ةريصقلا ةعاسلا يف هيي هتافوو هتايح ددعت نم هيلع

 نإو درلا كلذ يف ةقشم الو عزن ال ذإ هيف روظحم ال هنأب :بيجأو
 .رركت

 نوكت نأو ءأيونعم ًادر نوكي نأ لمتحم هنأب :يكبسلا باجأو

 اذه نع ىلعألا الملاو ةيهلإلا ةرضحلا دوهشب ةلغتشم 5 ةفيرشلا هحور

 كردتل ملاعلا اذه ىلع ةفيرشلا هحور تلبقأ #4 هيلع ملس اذإف ملاعلا

 يف هلك نامزلا قارغتسا هيلع مزلي الو ءهيلع درتو هيلع ملسي نم مالس
 ال ةرخآلا رومأ نأل ءضرألا راطقأ يف هيلع ةالصلا لاصتال ًارظن كلذ

 . ةرشسألا لاوحأب هبشأ خزربلا لاوحأو «لقعلاب كردت

 .ةهلَو هب لكوملا كلملا حورلاب دارملا :مهضعب لاقو

 دق هنإف ءًازاجم رورسلا انه هب داري نأ لمتحي :دامعلا نبا لاقو

 .كلذ هب داريو قلطي

 كيلع الو ءمالسلا هيلع :لاقي الف ٌيح يي هنأ ررقت اذإو :ليق

 نم ريثك بتك تاألتما دقو «ىتوملا ةيحت مالسلا كيلع نإف «مالسلا

 . ظفللا اذه بتتجيلف . .كلذب نيفنصملا

 :تلق 5 هللا لوسر تيتأ :لاق ًالجر نأ ةبيش يبأ نبا ىورو

 كيلع نإف مالسلا كيلع لقت ال» :لاقف ءهللا لوسر اي مالسلا كيلع
 .؟ىتوملا ةيحت مالسلا

 مالاسلا كيلع :ه6 يبنلل لاق ةلجسر نأ نسح دنسب يذمرتلا ىورو

 مث «ىتوملا ةيحت مالسلا كيلع َّنإ»:هل لاقف تارم ثالث هللا لوسر اي

 7 ةمحرو كيلع مالسلا :لقيلف ملسملا هاخأ لجرلا يقل اذإ» :هكك لاق

 .ًاثالث ؛هللا ةمحرو مالسلا كيلعو# :لاقف همالس لجرلا ىلع 5 در مث

 . ىهتنا
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 (مالسلا كيلع) ظفل نأ ىلع لدي هب مّلسملا ىلع كي هدر نكل

 ضرغل ريس مالكب درلاو ءادتبالا نيب لصفلاو عهدي دكعم حيحعص مالم

 موق راد مكيلع مالسلا» :ىتوملل لاق 8و هنأ حص دقن ًاضيأو
 ىتوم يأ ىتوملا ةيحت (مالسلا مكيلع) نوك ىنعم نأ ىلع لدف «نينمؤم

 . ةيلهاج ٌةداع اهنأ وأ «بولقلا

 .تيملاو يحلا قح يف لضفأ مالسلاف ّلُك ىلعو

 نبا حيحص» يف ام مهروبق يف ءايبنألا ةايح نم ررقت ام يفاني الو
 ىلع ىسوم هللا يبن تلد اهنأ :ليئارسإ ينب زوجع ةصق يف «نابح

 ءايبنألا رئاس ىلعو امهيلعو انيبن ىلع فسوي ماظع هيف يذلا قودتصلا

 مهدصق كتم مهعم هلمحو هجرختساف « مالسلاو ةالصلا لضفأ نيلسرملاو

 «ندبلا لك ماظعلاب تدارأ اهنأل امإ ءسدقملا تيب ىلإ رصم نم باهذلا

 ةالصلا مهيلع ءايبنألا نادبأ نأ اهنظ رابتعاب كلذ نأ وأ «ساسحإلا مدع

 .ىلبلا يف مهريغ نادبأك مالسلاو

 يبر ىلع مركأ انأ» :هلوق 5 دمحم انيبنل ةبسنلاب كلذ يفاني الو
 اذه حص نإ :يقهيبلا لوقل ؛ثالث دعب يربق يف ينكرتي نأ نم
 نونوكي مث ؛ردقلا اذهب الإ نولصي ال نوكرتي ال مهنأ دارملاف «ثيدحلا

 ءايححأ مهنأ ٌرم امل مهروبق يف اوناك نإو «ىلاعت هللا يدي نيب نيلصم

 .مهروبق يف نولصي

 ال مالسلاو ةالصلا مهيلع ءايبنألا نأ :ًاضيأ تباث ريغ ربخ يفو

 ىلاعت هللا يدي نيب نولصي نكلو ءةليل نيعبرأ دعب مهروبق يف نوكرتي
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 نبا نع قازرلا ديع هأور ام دنس وه اذه نأكو ءروصلا يف خفتي ىتح

 يف يبن ثكم ام :لاقف هلك يبنلا ىلع نوملسي ًاموق ىأر هنأ بيسملا

 مل ّمُث نمف ءهل لصأ ال ةلاقملا هذه دئسو ءاموي نيعبرأ نم رثفكأ ضرألا

 يف ءايحأ ءايبنألا نأو ءاهفالخ ىلع اوعمجأ لب اهيلع ءاملعلا لوعي

 .اهنع دعبلا عمو «مهروبق دنع مهيلع مالسلا نسُي هنأو ءمهروبق

 ديزي نأ :وهو «كلذ دري ام هسفن بيسملا نبا نع ءاج هنأ ىلع

 ةالصلا لضفأ اهنكاس ىلع  ةفرشملا ةئيدملا رصاح امل ةيواعم نبا

 ةماقإ نع فيرشلا دجسملا الخ ىتح لتق نم اهلهأ نم لتقو - مالسلاو

 لوخد ملعأ تنك امو «هيف تنك :بيسملا نبا لاق ءةدم هيف ةالصلا

 . مركملا ربقلا لخاد نم ةماقإلاو ناذألا عامسب الإ تاقوألا

 ٌمئاق وهو يب يرسأ ةليل ىسومب تررم» :45 هلوق ًاضيأ دري اممو

 . ؛هربق يف يلصي
 مهنع هللا يضر ةباحصلا هل لاق امل هنع هللا يضر نامثع لوقو

 ةرواجمو يترجه راد قرافأ مل :لاق ءماشلاب قحلا :رصومخ دقو

 . اهيف 5 هللا لوسر

 رئازلل ًاميظع ًافاحتإ هيف نأل ثحبملا اذه يف مالكلا تلطأ امنإو

 ةلماك ةيخزرب ةايح يح هنأ ملعي وهو ل# هللا لوسر يدي نيب افقي يذلا

 عفشي نأ هنم هلاؤسو ءهب هفغشو هلسوتو هتوص عمسي وهف «هماقمب ةقئال

 ؛ةرخآلاو ايندلا يريخ- نم هبحي أم هيطعيو هنع ىضري ىتح هبر ىلإ هل

 ؟ةدئاعلا هذه نم مظعأ ةفحت يأو ؟ةدئافلا هذه نم لجأ ةدئاف يأف

 قاستل كنكمأ ام اهليصحت يف عساو «كيدي #8 هترايزب لثنيح ددشاف

 لفكتملا فقوملا كلذ يف لوثملاب ىظحتو :«كيلع دئاوفلاو تاريخلا هذه

 يلحتلا يف يعسلاو لاوحألا حالصبو «لاؤسلا ةباجإو لومأملا لوصحب

 امك



 نم سندت ام ةراهطو «تاللزلا نم طرف ام قحمبو «لامكلا لهأ ىلحي
 لهأ نم نوكتل دئاوعلا انل قرخنو ؛كلذ انل هللا ققح «تافصلاو قالخألا
 . نيمآ .همركو هنمب كلاسملا كلت

 اخ



 ةمتاخلا

 ةيملعلا رداصملاو بتكلا ضعب ركذ يف
 بتك اهنع تثدحتف ةيوبنلا ةرايزلا ةيضقب ةميظع ةيانع ءاملعلا ىنتعا

 ةصاخلا بتكلا اهيف تفغلأو «صئاصخلاو بقانملاو كسانملاو هقفلا

 ءاهقفلا صوصن انركذ دقو «ةريبكو ةريغص ثوحبو لئاسر يف ةدرفملا

 اهفينصت نكميو «ةفلتخملا اهرداصم نم عوضوملا اذه يف نيثدحملاو

 :ماسقأ ةعبرأ ىلع

 .صئاصخلاو بقانملا بتك :لوألا مسقلا

 .بهاذملا هقف بتك : يناثلا مسقلا

 .ةرايزلاب ةصاخلا بتكلا :ثلاثلا مسقلا

 . كسانملا بتك :عبارلا مسقلا
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 ()”بقانملاو صئاصخلا بتك :لوألا مسقلا

 لضفلا يبأ يضاقلا ةمالعلل ىفطصملا قوقح فيرعتب افشلا ١

 حورش هيلعو ةددعتم تارم رصمب عبط دقو «يبصحيلا ىسوم نب ضايع
 :مهو ماشلا ءاملع نم ةلمج حيحصتو قيقحتب قشمدب عبطو «تاقيلعتو
 لامج خيشلاو يعافرلا ةماسأ خيشلاو يلع هرق نيمأ دمحم خيشلا

 يف نآرقلا مولع ةسسؤم ةيانعب يلع هرق نيدلا رون خيشلاو ناوريسلا
 . نيدلجم

 يراقلا دمحم نب ناطلس نب يلع خيشلا حرش هحورش رهشأ نمو

 يف يجافخلا حرش شماه ىلع عبط دقو ؛«يراق يلع الملاب روهشملا
 .رصمب ةيرهزألا ةعبطملاب ١؟؟ا!/ةنس تادلجم ةعبرأ

 خيشلا قيلعتب ةديدج ةعبط تادلجم ةسمخ يف ًالقتسم عبطو
 ةنس يندملا ةعبطم ةيانعب ءاقباس رصم يتفم فولخم دمحم نيئسح
 هاه

 يجافخلا نيدلا باهش خيشلا ةمالعلا حرش افشلا حورش رهشأ نمو

 يف تادلجم ةعبرأ يف يراق يلع الملا حرش عم عبط دقو «يرصملا

 ةيتكملا ًاروصم ىرخأ ةرم هتّوشنو ءاه ١اال ةنس ةيرهزألا ةعبطملا

 .ةرونملا ةنيدملاب ةيفلسلا

 ءزج يف هئيداحأ جيرختب يطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا ماق دقو

 ةيرجح ةعبط عبط «افشلا ثيداحأ جيرختب افصلا لهانم» هامس فيطل

 د , ةميدق

 .ةرايزلا نع ثحايم مسقلا اذه يف دجوي 000

 مم١



 ةفيطل ةيشاح ينمشلا دمحم نب دمحم نب دمحأ خيشلا ةمالعللو

 ءرصمب هعم ثعبط .ةءافشلا ظافلأ نع ءافخلا ليزم» اهامس هيلع

 .توريب ةيملعلا بتكلا راد ريوصتب ترشتناو

 ماقملا بحاص ىلع مالسلاو ةالصلا يف دهوضنملا ردلا  '؟

 نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهش مامإلا مالسإلا خيشل .8464 دومحملا

 عبط ؛«فولخم دمحم نينسح خيشلا قيقحت ١؟86ص يف يمتيهلا رجح

 . رصمب

 ظفاحلا مامإلل عيفشلا بيبحلا ىلع ةالصلا يف عيدبلا لوقلا “"' 

 يواخسلا ركب يبأ نب دمحم نب نمحرلا دبع نب دمحم نيدلا سمش
 .نائبل توريب ةعبط ؟١71ص يف يعفاشلا

 نب دمحم نب دمحم مالسإلا خيش مامإلل رّشبلاو تالصلا - 4

 ةنس قشمدب عبط دقو ءلصف يف سوماقلا بحاص «يدابازوريفلا بوقعي

 نيدلا رون دمحم ذاتسألاو «ظفاسلا عيطم دمحم ذاتسألا قيقحتب ه6

 .يرايشلا رداقلا. دبعو يرئازجلا

 نب دمحأ خيشلا ةمالعلل ةيدمحملا حنملاب ةيندللا بهاوملا  ه

 ها/١ص يناثلا لصفلا رشاعلا دصقملا عبارلا ءزجلا يف ينالطسقلا دمحم

 .توريب يمالسإلا بتكملا ةعبط .يماشلا دمحأ سلاص قيقحتب

 دبع نب دمحم خيشلا ةمالعلا مامإلل ةيندللا بهاوملا حرش 5

 هشماهيو «تادلجسمم ةينامث يف رصمب عبط دقو .يكلاملا يناقرزلا يقابلا

 .داعملا دأز

 نب دمحأ ركب يبأ ظفاحلا مامإلل «ناميإلا بعشل عماجلا

 ةعبط «يودنلا دمحأ راتخم جيرختو قيقحتب .7/ا/ص 48ج يقهيبلا نيسحلا

 .دنهلا  يابموب «ةيفلسلا رادلا

 امك



 ني نيسحلا هللا دبع يبأ ظفاحلل «ناميإلا بعش يف جاهنملا

 .رشنلاو ةعابطلل ركفلا رأد ؛«يميلحلا نسحللا

 دبع نب دمحم نيذلا ءايض ظفاحلل ءلامعألا لئاضف باتك  ة

 ةنيدملاب يناكنمتلا رشل (ةرييعمب يبرعلا راد ةعبطم « يسدقملا دحاولا

 .ةروتملا

 لذي



 بهاذملا هقف بتك :يناثلا مسقلا

 .يفارقلا سيردإ نب دمحأ نيدلا باهش مامإلل ةريخذلا ١

 هيلع هحيرض ىلع مودقلا يف رشع يداحلا بابلا «ثلاثلا دلجملا

 .يمالسإلا برغلا راد ةعبط « مالسلا

 .يكلاملا يلقصلا قحلا دبعل بلاطملا بيذهت - ”

 ؛«كلام مامإلا بهذم ىلإ كلاسملا برقأ ىلع ريغصلا حرشلا - *“

 .١581ص ؟ج ريدردلا دمحأ نب دمحم نب دمحأ تاكريلا يبأ ةمالعلل

 ةمالعلل ءةيهقفلا عورفلا لئاسمو ةيعرشلا ماكحألا نيئاوق

 ةعجارمو قيقحت 56١21ص «يكلاملا يطانرغلا يزج نب دمحأ نب دمحم

 .رصمب عبط «دومحم نسح نمحرلا دبع خيشلا
 «كلام ةمئألا مامإ هقف يف كلاسلا داشرإ حرش كرادملا لهسأ  ه

 ىسيع ةعبطمب عبط ١2015ص ١ج :يواتشكلا نسح نب ركب يبأ خيشلل
 . يبلحلا

 دصقملا يف يفنحلا مامهلا نب نيدلا لامك خيشلل ريدقلا حتف 5
 .176ص 77ج «ةرايزلا يف ثلاثلا

 .707ص 7١ج نيدباع نبال راتخملا ردلا ىلع راتحملا در «٠

 ١. ة4.صص هج مزح نبال ىلحملا - م

 بذهملا ىلع يوونلا فرش نب نيدلا ييحم خيشلل عومجملا 4
 .777ص 4ج يزاريشلا قاحسإ يبأ خيشلل

 ىلع يلحملا دمحأ نب دمحم نيدلا لالج خيشلا حرش ٠
 .١؟6 ص ؟م يوونلل جاهنملا

 ار



 جهنم ىلع يراصنألا ايركز ىيحي يبأ خيشلل باهولا حتف - ١
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 .44١ص 4ج
 يبأ دمحأ نب دمحم نيدلا سمش خيشلل جاتحملا ةياهن - ٠

 .؟8 9١ص جا يلمرلا سايعلا

 .١6؟نص

 .6060 1ص 7” ةمادق نب هللا دبع نيدلا ققوم خيشلل ىنغملا 2 6

 .440 ص ج ةمادق
 .2 ة خاص 7 ىتوهبلا سنوي نب روصتنم خيشلل عانقلا فاقك ل ل3

 اك نص افسوي نب يغرم خيشلل بلاطلا ليلد ١1م

 .677ضص جا حيلفم

 امى



 ةرايزلاب ةصاختلا بتكلا :كثلاثلا مسقلا

 ثدحملا هيقفلا ةمالعلا مامولل مانألا ريخ- ةرايز يف ماقسلا ءافش ١

 لوأ وهو «ءاله5 ةنس ىفوتملا يكبسلا يفاكلا دبع نب يلع نيدلا يقت

 ةيوبنلا ةرايزلا ةلأسم ىلع مالكلا يف ةلقتسملا ةصصختملا بتكلا عمجأو
 يقتلا هفلؤم حدم يف يبهذلا ظفاحلا لاق دقو ءاهيلإ لحرلا دشو

 : يكبسلا

 يسقتسلا رحسبلا مكاحلا هالع اقل يومألاربنملانهتل

 يلع مهاسشقأو مهبطخأو ًاعيمج مهظفحأ رصعلا خويش

 لقنلا نيب هيف عمج بابلا اذه يف فنص باتك سفنأ هباتكف

 فع ناكو ؛هيلع كرابو 2 فيرشلا يوبنلا بانجلا مظعو .لقعلاو
 ةرايزلا ةلأسم يف لاوقألا ققح دقو ؛ناهريلا عصان ةجحلا يوق ناسللا

 .ديزم هيلع ام ًاقيقحت باتكلا ثحابم نم اهريغو
 نيمأ دمحم ديسلا ةمركملا ةكمب نيحداملا خيش ةمالعلا انخيش لاقو

 :«ماقسلا ءافشا» اهرخآ يف ركذ هل ةديصق يف يبتك

 بيست ىفوأ هيح نم هتاف بيبحلا قح يف رصعق نم حسو
 ماسسجلا هيدايأسب ديسعسو بيرق لك ىلع قح هلف

 مهسسسفسنأ اوملظ ذإاومدق مهتنأ ول نيم لسصفتلا لضو

 ماقسلا يفاش يف يكيسلا اهقاس مهل اهات يور تييداصحأو

 .تارم ةدع رصمب عبلع دقو

 ةيوبنلا ةرايزلا ثيداحأ اهيف ركذ باوبأ ةرشع ىلع هلعج دقو

 عفدو «نيركنملا ىلع درلاو اهجيرختو اهيلإ رفسلا ىلع ثحلاو اهلضفو
 كلذ عبتثي ام ركذ مث ءةلأسملا هذه يف ءاملعلا صوصنو «موصخلا هبش
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 نمضو «ةعافشلاو مهخزارب يف ءايبنألا ةايحو لسوتلا ىلع مالكلا نم

 رفسلا نأو ةعوضوم اهلك ةرايزلا ثيداحأ نأ معز نم ىلع هرلا اذه هباتك

 .ةعورشم ريغ ةعدب اهيلإ

 خيشلل 245 يبنلا ةرايز يف رئاسلل ميقملا فارطإو رئازلا فاحتإ -

 يبأ لجألا خيشلا نبا دمصلا دبع نميلا يبأ طباضلا ظفاحلا ملاعلا مامإلا

 ىشرقلا هللا ةبه نب نسحلا نب دمحم نب نسحلا نب باهولا دبع نسحلا

 , ركاسع نباي فورعملا يقشمدلا

 :هرخآ يف ءاج ةحفص ١70 يف عقي طوطخم ءزج وهو

 نم نيعيسو سمخ-و ةتامئالثو فلآ ماع نم ىدامج نم رشع سماخلا

 .(ميلستلا متأو ةالصلا لضفأ اهبحاص ىلع ةفيرشلا ةرجهلا

 نب دمصلا دبع نميلا وبأ ظفاحلا ملاعلا مامإلا انربخأ :هلوأ يف لاق

 ورمع يبأ مامؤلا ةءارقب يقشمدلا ركاسع نب نسحلا نب باهولإ دبع

 هترجح هأجت 2 هنأ لوسر انديس مرحب رضاح انأو يرزوتلا تامثع

 بر هلل دمحلا لاق «ةثامتسو نيعبسو نامث ةنس رخآلا عيبر يف ةفيرشلا

 ىلعو «نيمألا ىفطصملا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو نيملاعلا

 نع هللا يضرو « نيعمجأ مهلآو هلآ ىلعو نيلسرملاو ءايبنألا عيمج

 . .نيمآ مهيلعو هيلع ملسو نيحلاصلا هللا دابع رئاسو نيعباتلاو ةباحصلا

 . .نيمآ

 لضافلا انيخأل «ةرايزلاو لسوتلا ثيداحأ جيرختل ةرانملا عفر ا"

 .حودمع ديعس دومحم خيشلا دنسملا ثدحملا

 ام فلؤملا هيف بعوتسا ةحفص ةثامثالث يف عي ميظع باتك وهو

 :ةمدقملا يف لاقو ءةرايزلاو لسوتلا ثيداحأب قلعتي
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 ىلع ةمألا ءاهقف قابطإ تابثإ وهف ةرايزلا ةلأسم يف دوصقملا امأو

 نم نأو ءهنودب وأ لحر دشب ِةكَو ىفطصملا ةرايز بوجو وأ بايحتسا
 صوصنلا فلاخو عدتبا دق لحرلا دشل ةبجوتسملا ةرايزلا ميرحتب لاق

 .ىرخألا بهاذملا نع ًالضف هبهذم ءاهقف قايطإو ةحيرصلا

 ةفيعض اهلك ةرايزلا ثيداحأ نأ سائلا نم ريثك نيب عاش :لاق مث

 «نيم الب ثيداحألا دعاوقل ةمداصمو «بير الب أطخ وهو ةعوضوم لب

 اهلك هقرط ؛ةرايزلا ثيداحأ نع دقانلا ظفاحلا يبهذلا لوق بيبللا يفكيو

 هلقن .بذكلاب مهتم اهتياور يف ام نأل ءصضعبب اهضعب ىوقتي نكل ءةئيل

 أطخلا اذه ًاشنمو (7١5؟ص) «ةنسحلا دصاقملا» يف هرقأو «يواخسلا هنع

 ظفاحلل ةيكبسلا ىلع درلا يق يكنملا مراصلا» باتك ىلع دامتعالا وه

 . ىلاعت هللا همحر يداهلا دبع نب دمحأ نب دمحم هللا ديبع يبأ

 نع ةعماج ةملك يرامغلا زيزعلا دبع ديسلا ثدحملا انخيشلو

 تاعوضوم ىلع بيقعتلا يف يناهتلا» هباتك يف اهركذ «يكنملا مراصلا»

 : لاقف «يناغصلا

 جراخلا طارفإلا كلسم باتكلا كلذ يف كلس يداهلا دبع نباو

 يف بدألا ءوس ىلع ةدايز هنم رذحلا بجيف «ثيدحلا لهأ دعاوق نع

 لهأب قيلي ال امب هقح يف هنايتإو ءةقثلا ظفاحلا يكبسلا يقتلا عم ريبعتلا

 .هكولس ملعلا

 ءمركملا فيرشلا يوبنلا ربقلا ةرايز يف مظنملا رهوجلا

 رجح نب دمحم نب دمحأ نيدلا باهش خيشلا ثّدحُملا هيقفلا ةمالعلل

 .ًاميدق رصمي عيط دقو ه81/ ةنس ىفوتملا يمتيهلا

 .ةمتاخيو لوصف باوبأ ةينامثو ةمدقم ىلع هيتر هنأ هتمدقم يف لاق

 لاق ًاضيأ رجح نبا خيشلل راتخملا يبنلا ربق ىلإ راوزلا ةفحت  ه
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 هيلع قلعملا هرشان لاق «باوبأ ةعبرأو ةمدقم ىلع هبتر هنأ :هتمدقم يف

 ينعي اذهف يمتيهلا رجح نبال وه اذه انباتك نكي نإف :همع وبأ ديسلا

 : نيلامثحا دسأ

 .ةرايزلا عوضوم يف ناباتك هل نوكي نأ :لوألا

 هبتكو «ًالوأ مظنملا رهوجلاب ىمسملا هباتك بتك دق نوكي نأ : يناثلا

 يبنلا ريق ىلإ راوزلا ةقحتب هامسو هرصتخا مث «ةمدقمو باوبأ ةينامث يف
 .ملعأ هللاو . . .راصتخالل ًابلط باوبأ ةعبرأو ةمدقم يف هبتكو ءراتخملا

 ةباحصلا راد هترشنو ءه١4١؟ ةنس رصمب باتكلا عبط دقو

 .ةحفص ٠٠١ يف همعوبأ ديسلا قيقحتو قيلعتب اطنطب ثارتلل

 .ةنيدملا ىلإ 6 يبنلا رئازل اميف ةئيمثلا ةردلا 5

 موحرملا نبا دمحأ خيشلا لجو زع هللاب فراعلا ةمالعلا فيلأت

 بقلملا يراصنألا يناجدلا يندملا يبنلا بر دبع نب دمحم خيشلا

 . يشاشقلاب

 ةيملعلا مدقتلا ةعبطمب عبط دقو ءةحفص ١6١ يف عقي باتك وهو

 ةعبرأ ىلع ةلاسرلا تبتر دقو :اهلوأ يف لاق ءها7١ ةئس رصمب

 . . , للا نذإب ةمتاخو لوصف

 .اهئامسأو ةفرشملا ةئيدملا رس يف :لوألا لصفلا

 يف مهنأش نضضعبو مهريسو نيرئاسلا بادآ ضعب يف : يناثلا لصفلا

 . كلذ

 بسحب مهلوخد ميساقتو نيلخادلا بتارم يف :ثلاثلا لصفلا

 .مهلاوحأ بسحيو مهلوزن
 .لوخدلا دعب ةعافشلاب نيلخادلا بتارم ليدبت يف :عبارلا لصفلا

 .كلذب ةقحلم ةقرفتم لمج يف :ةمتاخلا
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 انديس ةرايزو ةئيدملا لئاضف يف لوبقلاو امضرلا تاحشفت اب

 يوارضحلا دمحم نب دمحأ خيشلا خرؤملا ثدحمملا ةمالعلل 8 لوسرلا

 .رشع عيارلا نرقلا لوأ يف عبط دقو .يكملا

 خيش هيقفلا ةمالعلل .ةيربلا ريخخ ةرايز يف ةيسدقلا رئاخدلا 8

 .ريصمب عبطو .يكملا سدق يلع دمحم نب ديمحلا دبع خيشلا انخياشم

 يف رصمب عبط دقو «يقفلا دمحم خيشلل . .ةرايزلاو لسوتلا . 4

 .ةحففص 7٠١١ يف دلجسم

 خيشلا ثدحملا مامإلل راتشملا يبنلا ةرايز يف راونألا قراشم 2 ٠

 . يكلاملا يودعلا نسح



 كسانملا بتك :عيارلا مسفلا

 زع مامإلل «كسانملا يف ةعبرألا بهاذملا ىلإ كلاسلا ةياده - ١

 ةرايز يف رشع سداسلا بابلا .«ثلاثلا دلجملا «ينانكلا ةعامج نب نيدلا

 . لَو هللا لوسر انديس

 ييحع خيشلا ةمالعلا مامإلل ةرمعلاو جحلا كسانمل حاضيولا ل

 .4848ص :يوونلا نيدلا

 ةيسس وم عبط « يجوأغ تاميلس يبهو فيلأت .هماكحأو جحلا 7ك

 لَو هللا لوسر ربق ةرايز نإ :ةرايزلا ةلأسم يف لاقو .197ص ةلاسرلا

 لعفو 46 هلوسر ةنسو ىلاعت هللا باتكب كلذ تبث «ةّنس هلاقتنا دعب

 .سايقلاو سانلا لمعو عامجإلابو مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا

 نع هتباتك انل رسيت ام اذه :ةلاسرلا هله بتاك هللا ىلإ ريقفلا لوقي

 ٌرشب يننإف كلذ ريغ ناك نإو ءهلل دمحلاف ًاباوص ناك نإف .ةلأسملا هذه
 2 موصعملا ديسلا الإ هيلع دّرْيو هيمي لدخؤي ائم ٌلكو .ءىطخأو بيصأ

 .ىحوي يحو الإ وه نإ ىورهلا نع قطني ال يذلا

 ال ملع نم هللاب ذوعأ ءماصخلاو لادجلاو ءارملا نم هللاب ذوعأو

 ٌرشو ءوس لك نم هللاب ذوعأو «عشخي ال بلقو عمسي ال ءاعدو عفني

 امب رقأو 2 هللا لوسر هلم أربت امم هللا ىلإ أربأو « ةعدبو كرشو ءالبو

 .46 هب رقأ

 هللا الإ هلإ ال نأ نودهشي نيذلا نيدحوملا نينمؤملا نيبو هللا دالب يف
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 راسو للي هللا دبع نب دمحم انديس مهي ءاج نأ ذنم هللا لوسر دمحم

 مهيلع هللا ناوضر حلاصلا فلسلا ةمئأ نم مهعابتأو هباحصأ كلذ ىلع

 كلذ بتكو .نيعمجأ هبحصو هلآو دمحم انديس ىلع هللا ىلصو

 يفلسلا ءابهذم يكلاملا سابع نب يولع نب دمحم همفب لاقو هملقب
 نيمرحلاب ملعلا مداخ ءهنع هللا افع ءأبسن ينسحلا ءًاتطوم يكملا ءٌةديقع

 . نيفيرشلا



 رداصملا

 .ريثك نب ليعامسإ ءادفلا يبأ نيدلا دامع ظفاحلل ميظعلا نآرقلا ريسفت

 . يبطرقلا دمحأ نب دمحم هللا دبع يبأ مامإلل نآرقلا ماكحأل عماجلا

 .سنأ نب كلام مامإلل أطوملا

 .يناقرزلا

 | .ينابيشلا لينح- نب دمحأ مامإلا دنسم

 . ينامركلا

 . يريمشكلا رونأ كمحيم خييشلل يراخيبلا حيحص حرش يرابلا ضيف

 .يووثلا فرش نب ىيحي نيدلا يبحم مامولل ملسم حيحص حرش

 ةفيلخ نب دمحم خيشلل ملسم حيحص حرش ملعملا لامكإ لامكإ
 .يبألا يناتشولا

 . يتسبلا يباطخلا دمحم نب دمح ناميلس يبأ مامإلل نئسلا ملاعم

 يوقلا دبع نب ميظعلا دبع نيدلا يكز ظفاحلل دواد يبأ رصتخم

 . يرذنملا

 . يمرادلا نمحرلا ثكيبع نب هللأ كدييق دمحم يبأ ظفاحلل نتسلا

 هللا دبع نب دمحم هللا دبع يبأ ظفاحلل نيحيحصلا ىلع كردتسملا

 .يروباسيتلا مكاحلا

 .ينطقرادلا رمع نب يلع ظفاحلل نئسلا
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 .يناعنصلا مامه نب قازرلا دبع ركب يبأ ظفاحلل فنصملا

 .ةبيش يبأ نب دمحم نب هللا دبع ظفاحلل فنصملا

 يناربطلا دمحأ نب ناميلس مساقلا يبأ ظفاحللل ريبكلا مجعملا

 . يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب يبأ ظفاحلل ةوبنلا لئالد

 ركب يبأ نس يلع نيدلا رون ظفاحلل دئاوفلا عبنمو دئاورلا عمجم

 . يمثيهلا
 فوؤرلا ديع دمحم ةمالعلل ريغصلا عيماجللا مرش ريدقلا ضيف

 .يروانملا

 .يوونلا فرش نب ىيحي نيدلا يبحم مامإلل ةيوونلا راكذألا

 . يواحطلا ةماللس سا كيوجيم نس دمحأ رفعت يبأ مامؤلل راثآلا لكشم

 يوقلا دبع نب ميظعلا دبع نيدلا يكز ظفاحللل بيهرتلاو بيغرتلا
 .يرلدنملا

 نسحلا نب نيسحلا هللا دبع يبأ ظفاحلل ناميإلا بعش يف جاهنملا

 . يميلحلا

 . يقهيبلا نيسحلا نب دمحأ ركب 9 ظفاحلل ءايبنألا ةايح

 . يبطرقلا دشر نب دمحأ نب دمحم ديلولا يب بأ مامإلل ليصحتلاو نايبلا

 .يوونلا فرش نب ىيحي نيدلا يبحمل بذهملا حرش عومجملا
 .يوونلل جحلا كساتم يف حاضيولا

 . يوونلل هقفلا يف نيتفملا ةدمعو نيبلاطلا جاهنم

 دمحأ ني نيدلا لالج مامإلل يوونلا جاهنم ىلع يلحملا حرش

 . يلحملا

 دمحأ نب دمحم خيشلل جاهتملا ظافلأ يناعم ةفرعم ىلإ جاتحسملا ينغم
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 . ينيبرشلا بيطخملا

 . يلمرلا

 .يراصنألا ايركز ىبحي يبأل بالطلا جهنم ىلع باهولا حتف

 سيردإ نب سنوي نب روصنم خيشلل عانقإلا نتم نع عانقلا فاشك
 . يتوهبلا

 . ةمادق

 دبع جرفلا يبأ نيدلا سمش خيشلل عئقملا نتم ىلع ريبكلا حرشلا

 . يسدقملا ةمادق نب نمحرلا

 . يسدقملا حلطقم نب دمحم نيدلا سمش خيشلل عورفلا

 . يمركلا فسوي نب يعرم خيشلل بلاطلا ليلد

 . نيشباع نيل راتخملا رذلا ىلع راتحمملا در

 .باهولا دبع نب دمحم خيشلا ىواتف ةعومجم

 .يوونلل ريذنلا ريشبلا ننس ةفرعم يف ريسيتلاو بيرقتلا

 دبع نيدذلا لالج ظفاحتل يوونلا بيرقت حرش يف يوارلا بيردت

 نامثع نب دمحأ نب دمحم نيدلا سمش ظفاحلل ءالبنلا مالعأ ريس

 . يبهذلا

 . يبهذلا ظفاحلل لاجرلا دقن يف لادتعالا نازيم

 هللا ةبه نب نسحلا نب يلع مساقلا يبأ ظفاحلل ريبكلا قشمد خيرات
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 8 .ركاسع نبأ

 عملا زا ليعامسإ ظفاحملل ةياهتلاو ةيادبلا









 يباتكللا اذه

 يشسيتت بادآو كسانم ةمركملا ةكم يف مارحلا هللا تيب ىلإ جحلل ناك اذإ
 ةئيدملا يف - ملسو هيلع هللا ىلص -- هوجولا ديس ماقل نإف :ءادألا دنع اهتاعارم

 كلت ىلإ لوخدلا لبق فرست نأ يغسنت دئاوفر تارسثو لئاضيفو ًابادآ ةرونملا
 .ةرضحلا

 ةمالعلا ديسلا نيفيرشلا نيمرللا ملاع هفيتصتب ماق يذلا ليلجلا باتكلا !ذهو

 ليصأتو ؛ةيعرشلا بادآلا كلتل نايي هيف» ينسحملا يكلاملا يولع نب دمحم

 نم. ملس هيلع هلئأ ىلص هلع ءاج ام قفو ملسو هيلع هللا ىلص هترايز مسارمل

 يضر ءالجألا هتياحص هيلع ناك امل نايبو ١ أتيمو يح هترايز لئاضف يف ثيداحأ
 ىلص هل مهترايز يف ةمألا هذه نم نوربتعملا ةمئألاو حلاصلا فلسلاو . مهنع هللا

 .ةييطلأ هتنيدعو هدجسم ةرايزو ملسو هيلع هللا
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